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Nr. 1 - Mirona - Planologische Dienst: besluit van
de provincieraad dd. 25 april 2002 houdende de
provinciale overeenkomsten inzake de aanleg van
fietspaden langs gemeentewegen
Brugge, 9 januari 2003
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 118 § 1 van
de provinciewet, het besluit van de provincieraad houdende de provinciale overeenkomsten inzake de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen ter kennis te
brengen. Een afschrift van het besluit met de overeenkomsten werd bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegende de wenselijkheid tot concretisering van
het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk in het
belang van een fietsveilig verkeer, de economische
ontwikkeling én de leefbaarheid in West-Vlaanderen;
Gelet op de toelichtingsnota aan de raad;
Gelet op het artikel 65 van de provinciewet;
BESLUIT:
1. Het provincieraadsbesluit en de overeenkomsten
die daaruit voortvloeien hebben tot doel fietspaden
aan te leggen langs gemeentewegen om het aandeel van het fietsverkeer in de bestaande verkeersstromen te verhogen. De verhoging van de veiligheid, het comfort en de bereikbaarheid door middel van de fiets staan centraal.
2. Overeenkomsten kunnen enkel afgesloten worden
met steden/gemeenten die eerder een mobiliteitsconvenant hebben afgesloten met het Vlaams
gewest en als gevolg daarvan over een conform verklaarde oriëntatienota beschikken in het kader van
de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
3. De overeenkomsten hebben betrekking op trajecten die deel uitmaken van het provinciaal bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk zoals formeel
opgeleverd aan het Vlaams gewest in uitvoering
van de provinciale overeenkomst fietsroutenetwerken (dd. 05.10.01) in voorkomend geval te
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wijzigen door de Bestendige Deputatie volgens de
vastgelegde wijzigingsovereenkomst (beide documenten als bijlage toegevoegd). De trajecten
mogen tevens niet in aanmerking komen voor subsidiëring via modules van het mobiliteitsconvenant
vanwege het Vlaams gewest of voor andere subsidiesystemen.
4. De overeenkomst geeft de prioriteit aan nieuwe
verbindingen van het bovenlokale fietsroutenetwerk tussen gemeenten of deelgemeenten. Bij
voorkeur wordt dus de fietsverbinding tussen verschillende kernen gerealiseerd.
5. De toepassing van de doelstelling opgenomen in
punt 1 steunt op een als bijlage gegeven verantwoorden.
Deze verantwoording vormt een document bij aanvraag en omvat minstens:
- een gedetailleerde gekwantificeerde beschrijving
van de huidige verkeerssituatie voor de fietsers
(met o.m. het potentiële fietsgebruik, een inventaris van de knelpunten);
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- de raming van de impact van de aanleg van het
fietspad op het fietsgebruik, de veiligheid, het
comfort, de bereikbaarheid van voorzieningen
voor de fietser en op de doorstroming van het
andere verkeer (auto/openbaar vervoer);
- de te nemen begeleidende maatregelen, gerangschikt volgens prioriteit en met vermelding van
hun kritische randvoorwaarden, ter ondersteuning van de impact van het nieuwe fietspad.
6. De concrete modaliteiten worden geregeld in een
aparte financieringsovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en dit binnen
de perken van de door de Provincie jaarlijks goedgekeurde begroting.
Bijlagen:
- Provinciaal Functioneel Fietsroutenetwerk opgeleverd dd. 05.10.01
- Model financieringsovereenkomst
Gedaan te Brugge op 25 april 2002
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Béthune
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Provinciale Financieringsovereenkomst betreffende de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen
Nr. ..................................
dd. ..................................
Tussen:
- de Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd
door de provinciegriffier, de heer ........................ ,
en de voorzitter, de heer ........................................;
en die handelen ter uitvoering van de beslissing van
de provincieraad (dd. ............................).
- de stad/gemeente ...................................... , vertegenwoordigd door de gemeenteraad, waarvoor
optreedt de heer/mevrouw .................................... ,
burgemeester, en de heer/mevrouw ...................... ,
secretaris, en die handelen ter uitvoering van de
beslissing van de gemeenteraad dd. .......................
- .......................................... (herhaling van de bovenstaande alinea voor elke andere lokale overheid die
wenst op te treden als partij)
Art. 1 - Voorwerp van onderhavige overeenkomst
De overeenkomst heeft tot doel een fietspad aan te
leggen overeenkomstig het provincieraadsbesluit
betreffende de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen dd. ................................. langs de gemeenteweg ................... van ................. tot ....................
Art. 2 - Verbintenissen vanwege de Provincie
§ 1. De Provincie treedt op als financier van een fietspad gelegen langs de gemeenteweg ...................
Meer bepaald neemt de Provincie de kosten inherent aan de aanleg van het fietspad volledig op
zich. Onder kosten inherent aan het fietspad worden begrepen: opbraak bestaande verhardingen
(incl. opritten), rooien van bomen, grondwerken
ter hoogte van het fietspad en de opbouw van het
fietspad. Een kostenraming wordt opgemaakt en
ingesloten als bijlage in samenspraak tussen Provincie en gemeente met aanduiding van 1) de kosten inherent aan het fietspad, 2) de kosten voor
bijkomende werken (afwatering, riolering, voetpaden, wegdek, aanpassen private opritten) en 3)
de totaalkost van het project.
§ 2. De deputatie bepaalt in overleg met de
stad/gemeente wie optreedt als ontwerper en als
aanbestedende overheid.
§ 3. De Provincie verbindt zich ertoe bij het ontwerpen en aanleggen van de fietsinfrastructuur de
aanbevelingen van het Vademecum Fiets zo veel
als mogelijk te volgen.
Art. 3 - Verbintenissen vanwege de stad/gemeente
§ 1. De stad/gemeente verbindt zich ertoe bij het ontwerpen en aanleggen van de fietsinfrastructuur
de aanbevelingen van het Vademecum Fiets zo
veel mogelijk te volgen.
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§ 2. De stad/gemeente verleent een bouwrecht op
zijn grond aan de Provincie voor de aanleg van
de in artikel 2 § 1 bedoelde fietsinfrastructuur
en neemt in voorkomend geval alle overige
noodzakelijke ingrepen (afwatering, riolering,
voetpaden, wegdek, aanpassen private opritten)
op zich. De Provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid BW. De
stad/gemeente verzaakt aan het recht de wegruiming of schadevergoeding te vorderen
bedoeld in artikel 555, tweede lid BW.
§ 3. De stad/gemente verbindt zich ertoe om de nodige infrastructurele maatregelen te nemen die het
gebruik van de in artikel 2 § 1 bedoelde nieuwe
fietsinfrastructuur kunnen bevorderen. De
infrastructurele maatregelen met inbegrip van
een gedetailleerde kostenraming worden als bijlage vermeld. Hierbij wordt vooral aandacht
geschonken aan de aansluiting van de bestaande fietsroutes op het nieuwe fietspad.
§ 4. De stad/gemeente verbindt zich ertoe om binnen het kader van haar bevoegdheid alle stedenbouwkundige maatregelen te treffen ter vrijwaring van de verbindingsfunctie van de in artikel 2 § 1 bedoelde fietsinfrastructuur.
De overige partijen worden van deze maatregelen vooraf in kennis gesteld.
§ 5. De stad/gemeente verbindt zich ertoe om voor
de ingebruikneming van de nieuwe fietsinfrastructuur een aanvullend verkeersreglement dat
van toepassing is op haar gewest- en gemeentewegen goed te keuren overeenkomstig de artikelen 2 t.e.m. 3 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer ter ondersteuning van
dit convenant.
§ 6. De stad/gemeente verbindt zich ertoe om binnen een termijn (te bepalen in onderling overleg met de Provincie) een aangepaste openbare
verlichting aan te brengen op de gemeentewegen vermeld als bijlage, en in overdekte fietsstallingen te voorzien ter hoogte van locaties
vermeld als bijlage.
§ 7. De stad/gemeente verbindt zich ertoe om, na de
voorlopige oplevering van de werken, het
beheer van de in artikel 2 § 1 bedoelde nieuwe
fietsinfrastructuur gelegen op haar openbaar
domein over te nemen en gedurende ten minste
20 jaar in te staan voor het onderhoud van het
fietspad.
§ 8. De stad/gemeente verbindt zich ertoe om uiterlijk binnen 14 dagen na de ingebruikneming van
de in artikel 2 § 1 bedoelde fietsinfrastructuur
de bewegwijzering voor fietsers langs de
gemeentewegen, met inbegrip van het fietsrouteplan, aan de nieuwe verkeersstructuur aan te
passen.
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§ 9. De stad/gemeente verbindt zich ertoe om elke
wijziging ten behoeve van de fietser die deel uitmaakt van het provinciaal bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en die een verandering
in de inventarisatiefiche (opgenomen als bijlage) tot gevolg heeft te rapporteren aan de Provincie.
§ 10. De stad/gemeente verbindt zich ertoe de opmetingsplannen van de bestaande toestand ter
beschikking te stellen voor zover de Provincie
dat nodig acht.
§ 11. De stad/gemeente verbindt zich ertoe bij verspreiden van informatie naar pers en publiek
melding te maken van de betrokkenheid van het
provinciebestuur.
Art. 4 - Timing voor de aanvraag van de werken
Er wordt een planning opgemaakt (ingesloten als bijlage) over de verbintenis van beide partijen vanaf de
ondertekening van de overeenkomst tot het bevel van
uitvoering van de werken. Indien een van de partijen
in gebreke blijft deze planning na te leven kan de ander
de vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke
stellen. Deze partij kan binnen de termijn van 3 maanden een verantwoording verstrekken. Indien er geen
afdoende verantwoording is, heeft de andere partij het
recht tot eenzijdige ontbinding.

de financieringsovereenkomst, zo wel primeert de
tekst van de financieringsovereenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze financieringsovereenkomst
toegevoegd:
Bijlage 1 - gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art. 2 § 1)
Bijlage 2 - infrastructurele maatregelen die het
gebruik van de nieuwe infrastructuur kunnen bevorderen (art. 3 § 3), inclusief kostenraming
Bijlage 3 - aangepaste openbare verlichting langs
gemeentewegen en de voorziene fietsenstallingen
(art. 3 § 6)
Bijlage 4 - inventarisatiefiche fietsroutenetwerk (art.
3 § 9)
Bijlage 5 - planning voor de aanvang van de werken
(art. 4)
Opgemaakt in .............-voud, te Brugge
op ...............................
Voor de provincie West-Vlaanderen
De Provinciegriffier,
H. Ost

De Voorzitter,
J. de Béthune

Voor de stad/gemeente .....................
De Secretaris,
..................................

De Burgemeester,
................................

Art. 5 - Evaluatie
§ 1. De evaluatie vindt plaats op basis van een evaluatieverslag. De verantwoordelijke opsteller hiervoor is de stad/gemeente.
§ 2. Het evaluatieverslag onderzoekt de behaalde
resultaten na uitvoering van het overeengekomen
pakket met maatregelen in functie van de oorspronkelijk vooropgestelde doelstellingen en dit
met het oog op het vaststellen van eventueel noodzakelijke bijsturingen. De evaluatie heeft betrekking op het vehoogd fietsgebruik en de verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor de zwakke weggebruiker. De evaluatie
op basis van het evaluatieverslag vindt plaats op
de gemeentelijke begeleidingscommissie.
§ 3. De gemeentelijke begeleidingscommissie stelt
een verslag op met vermelding van de noodzakelijke bijsturingen en stuurt dit naar alle betrokken partijen voor verder gevolg.
Art. 6 - Sancties
Als een van de partijen de aangegane verbintenissen
niet naleeft, kunnen de kosten gedragen door de andere partijen verhaald worden op de in gebreke blijvende partij.
Art. 7 - Bijlagen
De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze convenant.
De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met
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Nr. 2 - Omzendbrief PLP-28 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2003 ten behoeve van de politiezone
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 9 januari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief PLP-28 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor
2003 ten behoeve van de politiezone.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 21 december 2002 (blz. 57843-57870).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 3 - Omzendbrief OOP 37 betreffende de raveparty's
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 9 januari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief OOP 37 betreffende de rave-party's.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 14 december 2002 (blz. 56164-56167).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 4 - Uitvoeringsbesluit kaderreglement sociaalcultureel werk met volwassenen in verenigingen
en in instellingen en kaderreglement culturele vrijetijdseducatie
Cultuur, 03/C XIII/1
Brugge, 23 januari 2003
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het uitvoeringsbesluit GIO van het
kaderreglement sociaal-cultureel werk met volwassenen in verenigingen en in instellingen en het kaderreglement culturele vrijetijdseducatie gepubliceerd
zoals ze goedgekeurd werd door het provinciaal college in de zitting van 19 december 2002.
Dit uitvoeringsbesluit luidt als volgt:
Besluit van de Bestendige Deputatie dd. 19 december 2002 betreffende het gemeenschappelijk inhoudelijk overleg voor de volksontwikkeling in WestVlaanderen.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
Uitvoeringsbesluit kaderreglement sociaal-cultureel werk met volwassenen in verenigingen en
instellingen en kaderreglement culturele vrijetijdseducatie
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het kaderreglement sociaal-cultureel werk
met volwassenen in verenigingen en instellingen dd.
30 januari 1997 over de erkenning en de subsidiëring
van de organisaties voor sociaal-cultureel werk met
volwassenen door de Provincie West-Vlaanderen en
op het kaderreglement culturele vrijetijdseducatie dd.
18 december 1997 over de erkenning en de subsidiëring van de organisaties voor culturele vrijetijdseducatie door de Provincie West-Vlaanderen;
In uitvoering van artikel 3.5, artikelen 19 en 27.2
(instellingen) en artikelen 12 en 26.4 (verenigingen)
en in uitvoering van artikel 4.3, artikelen 8 en 17.3
(culturele vrijetijdseducatie);

7

Gelet op artikel 3 van besluit 1 van de bestendige
deputatie van 20 maart 1997 betreffende afdelingen
en begeleiding van de verenigingen voor sociaal-cultureel werk en gelet op artikel 3 van besluit 1 van de
bestendige deputatie van 5 februari 1998 betreffende
de afdelingen en begeleiding van de verenigingen
voor culturele vrijetijdseducatie;
Gelet op artikel 1.12 van besluit 2 van de bestendige
deputatie van 20 maart 1997 betreffende de programma’s en de uren van de instellingen voor sociaalcultureel werk;
Gelet op het advies van de commissie Volksontwikkeling van de provinciale raad voor cultuur dd. 25
november 2002;
Gehoord de heer gedeputeerde Gunter Pertry in zijn
verslag,
BESLUIT:
Gemeenschappelijk Inhoudelijk Overleg – GIO
Art. 1 - Onder Gemeenschappelijk Inhoudelijk Overleg, verder GIO genoemd, wordt verstaan de dialoog
tussen de vertegenwoordigers van de sector van het
sociaal-cultureel werk (de erkende organisaties) en de
vertegenwoordigers van de provinciale overheid (de
provincieraad en de provinciale inspectie) om te
komen tot een omschrijving van fundamentele en
gemeenschappelijk erkende thema’s.
Het GIO wordt geconcretiseerd in het vormen van
overleggroepen. De overleggroepen werken - op een
wijze die ze zelf bepalen - de fundamentele en
gemeenschappelijk erkende thema’s - verder uitwisselingspunten genoemd- uit.
Een overlegronde duurt twee kalenderjaren. In het
eerste kalenderjaar begint de overlegronde met een
startbijeenkomst, nog in het eerste jaar organiseren de
overleggroepen ten minste één overlegbijeenkomst.
In het tweede kalenderjaar organiseren de overleggroepen ten minste twee overlegbijeenkomsten. De
overlegronde wordt in het tweede kalenderjaar afgesloten met een evaluatiebijeenkomst.
Per overlegronde kunnen max. zes overleggroepen
worden gevormd.
Samenstelling van de overleggroepen
Art. 2 - De erkende organisaties voor sociaal-cultureel werk met volwassenen en organisaties culturele
vrijetijdseducatie die ingevolge art. 12 of art. 19 van
het kaderreglement sociaal-cultureel werk met volwassenen in verenigingen en instellingen en art. 8 van
het kaderreglement culturele vrijetijdseducatie wensen deel te nemen aan de voorbereiding en de uitvoering van het GIO worden uitgenodigd deel te
nemen aan één of meerdere overleggroep(en).
Elke erkende organisatie moet, rekening houdende
met de mogelijke werkingssubsidie aan 100 % ingevolge art. 12 of 19 van het kaderreglement sociaalcultureel werk met volwassenen in verenigingen en
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in instellingen en art. 8 van het kaderreglement culturele vrijetijdseducatie (in het subsidiejaar voor de
start van de overlegronde) ten minste aan volgend aantal overleggroepen deelnemen:
Mogelijke werkingssubsidie aan 100 % ingevolge art.
12 of 19 of art. 8 in het subsidiejaar voorafgaand aan
de start van de overlegperiode:
deelname aantal
overleggroepen
0 tot 4000 EUR
1
4001 EUR tot 8000 EUR
2
boven 8000 EUR
3
Art. 3 - Een overleggroep wordt samengesteld uit
minimaal vier deelnemers, afgevaardigden van de
verschillende erkende organisaties. Per organisatie
kunnen meerdere personen aan dezelfde overleggroep
deelnemen. Deze afgevaardigden kunnen zowel personeelsleden, nevenambtelijke als vrijwillige medewerkers uit de organisatie zijn. Er bestaat geen onverenigbaarheid met deelname aan de commissie en
deelname aan de overleggroep. Het is de organisatie
die deelneemt.
Voor deelname aan de overleggroepen worden noch
presentiegeld noch reiskosten uitbetaald.
Procedure
Art. 4 - Elke organisatie die wil meewerken aan het
GIO, dient, na schriftelijke uitnodiging, volgende
documenten aan de dienst Cultuur te bezorgen:
- een bevestiging van deelname aan het GIO
- een fiche waarin de organisatie zich voorstelt
(modelfiche wordt opgemaakt door de dienst Cultuur)
- een lijst van uitwisselingspunten die de organisatie
in de overleggroepen besproken wil zien (model
wordt opgemaakt door de dienst Cultuur)
Art. 5 - De dienst Cultuur nodigt de organisaties die
aan het GIO willen deelnemen uit naar de startbijeenkomst. Deze bijeenkomst moet plaatsvinden voor
20 mei van het eerste kalenderjaar van de overlegronde.
Tijdens de startbijeenkomst worden de (max. zes) uitwisselingspunten vastgelegd die door de overleggroepen zullen worden uitgewerkt.
Voor eind juni van het eerste kalenderjaar laten de
organisaties op vraag van de dienst Cultuur weten aan
welke overleggroepen ze zullen deelnemen.
Art 6 - In de periode die loopt van juni van het eerste kalenderjaar tot juni van het tweede kalenderjaar
werken de overleggroepen de gekozen uitwisselingspunten uit. De wijze waarop ze dit doen kunnen de
overleggroepen zelf bepalen, mits ze rekening houden met deze vereisten:
- in de hierboven genoemde periode moeten minimaal drie overlegbijeenkomsten worden georganiseerd zoals bepaald in artikel 1.
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- over de werkwijze en het resultaat van de besprekingen in de overleggroepen wordt een eindverslag
gemaakt (een model wordt opgemaakt door de
dienst Cultuur)
- er wordt een aanwezigheidslijst van de deelnemende organisaties bijgehouden (een model wordt opgemaakt door de dienst Cultuur).
Art. 7 - De eindverslagen van de werkzaamheden in
de overleggroepen worden aan de dienst Cultuur
bezorgd ten laatste tegen 15 september van het tweede kalenderjaar
De commissie Volksontwikkeling bereidt op basis van
de eindverslagen een evaluatie-bijeenkomst voor.
Deze evaluatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor
20 november van het tweede kalenderjaar. De commissie beslist wie, naast de deelnemende organisaties, nog naar de evaluatiebijeenkomst wordt uitgenodigd. Onverminderd deze bepaling worden in elk
geval de leden van de terzake bevoegde commissie
van de provincieraad uitgenodigd. Tijdens de evaluatiebijeenkomst worden de resultaten van de verschillende overleggroepen toegelicht. Tot slot van de
bijeenkomst wordt door de aanwezigen een advies
geformuleerd tav de commissie Volksontwikkeling
over de eventuele opvolging van voor de sector als
belangrijk ervaren resultaten.

De organisaties die niet aan de voorwaarden voldoen,
en dus het aan het GIO gelinkte deel van de subsidie
niet uitbetaald zullen krijgen, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Deze organisaties kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan.
Procedure van beroep
Art. 10 - De procedure van beroep verloopt als volgt:
- het beroep dient met een aangetekend schrijven te
worden gestuurd aan de bestendige deputatie, p. a.
dienst Cultuur;
- beroep kan slechts worden aangetekend binnen 15
dagen nadat de beslissing van geen uitbetaling van
het aan het GIO gelinkte deel van de werkingssubsidie aan de organisatie werd betekend;
- het beroep dient gemotiveerd te worden op basis van
de vastgestelde feiten en op basis van het reglement
en het besluit;
- het beroep schort de uitvoering van de beslissing
niet op.
De bestendige deputatie stelt, de commissie Volksontwikkeling gehoord, de procedure van beroep of
herziening van beslissing op.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Verplichte deelname en sanctionering
Art. 8 - Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van de werkingssubsidie die gelinkt is aan de
deelname aan het GIO, moeten de deelnemende organisaties aan volgende voorwaarden voldoen:
- minimaal één vertegenwoordiger van de organisatie dient aanwezig te zijn op de startbijeenkomst. De
aanwezigheid wordt bijgehouden door de dienst
Cultuur.
- elke organisatie moet aan minimaal drie bijeenkomsten (zoals bepaald in art. 1) van de overleggroepen waar ze voor intekent, deelnemen. De aanwezigheid wordt bijgehouden op de in art. 6
genoemde lijst.
- minimaal één vertegenwoordiger van de organisatie dient aanwezig te zijn op de evaluatiebijeenkomst. De aanwezigheid wordt bijgehouden door de
dienst Cultuur.
Indien niet aan deze drie voorwaarden is voldaan
wordt de werkingssubsidie die gelinkt is aan de deelname aan het GIO niet uitbetaald.
Art. 9 - De dienst Cultuur stelt vast of een organisatie voldoet aan de in art. 8 genoemde voorwaarden.
Indien een organisatie niet aan de voorwaarden voldoet, kan de organisatie gehoord worden door de
dienst Cultuur.
De vaststelling en eventuele repliek van de organisatie wordt voorgelegd aan de bestendige deputatie.
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Nr. 5 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering van artikel 19 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van
19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000.
Nieuwe kandidaturen (aanvulling)

Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het
openbaar register van de Provincie West-Vlaanderen,
van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg;

Procoro

Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht
in zitting van 7 november 2002 m.b.t. de in het beslissend gedeelte vermelde privaatrechtelijke en natuurlijke persoon;

Brugge, 23 januari 2003

BESLUIT:

Aan de gemeentebesturen,

Art. 1 - Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:

Mevrouwen,
Mijne heren,
Hierna geef ik u kennis van mijn besluit dd. 9 januari 2003, houdende aanvulling van het hernieuwd
openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen van
aanleg, gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van 2
september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998,
20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19
mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15
maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december
2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001
en 19 september 2001.
Hoogachtend,

2. PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN
• GEDAS n.v. - Clara Snellingsstraat 27 - 2100
Antwerpen-Deurne - de heer Erik Vermeiren
3. NATUURLIJKE PERSONEN
• mevrouw Nadia Triau - Hoge Weg 77 - 9500
Geraardsbergen
• mevrouw Gwendoline Vermeire - Torhoutsesteenweg 272 - 8210 Zedelgem
Art. 2 - De opname op de lijst geldt vanaf de datum
van mijn besluit.
Brugge, 16 januari 2003
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

De Gouverneur,
Paul BREYNE
Openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen
(Nieuwe kandidaturen - aanvulling)
DE GOUVERNEUR,
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999,
3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari
2000, 25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001
en 24 augustus 2001, gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998,
21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999,
24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni
1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999,
15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000,
26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen
belast worden met het opmaken van ontwerpplannen;
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Nr. 6 - Beveiligingswerken aan beschermde monumenten - Omzendbrief ML/10

2. Financiële ondersteuning

Ter inlichting aan mevrouw en de heren bestendig
afgevaardigden,

De initiatieven op dit vlak van regionale of lokale
besturen en van de privé-sector kunnen op de steun
rekenen van het Vlaams gewest.
Ik verwijs in dit verband naar art. 5 § 1, 2°, 3° en 4°,
art. 20 § 1, 2 en 5 en art. 21 § 1 en § 2 van het besluit
van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten
(BS 19.01.2002).

Ter inlichting aan de provinciale dienst Cultuur,

3. Technische en administratieve ondersteuning

Ik vestig uw bijzondere aandacht op onderstaande
omzendbrief vanwege de Administratie Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen aangaande de restauratiepremie voor beveiligingswerken aan beschermde monumenten.
De Gouverneur,
Paul BREYNE

Het ministerie van de Vlaamse gemeenschap wil de
lokale initiatiefnemers niet alleen financieel, maar
ook praktisch helpen om beveiligingsinstallaties te
plaatsen.
De Cel Beveiliging van de afdeling Monumenten en
Landschappen heeft typebeschrijvingen opgesteld
voor levering, plaatsing en onderhoud van dergelijke
installaties.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en
Monumenten en Landschappen

Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen verschillende opdrachten, zoals mechanische beveiliging,
elektronische detectie, verschillende types van elektronische branddetectie, mechanische brandbeveiligingswerken en bliksembeveiliging.

3.1-03-2810
Brugge, 23 januari 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de OCMW-besturen,
Aan de kerkbesturen,

Omzendbrief ML/10 betreffende de restauratiepremie voor beveiligingswerken aan beschermde
monumenten, volgens besluit van de Vlaamse
regering van 14 december 2001 en 20 september
2002 houdende de vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten
Aan de heer Paulus, gouverneur van de Provincie Antwerpen
Aan mevrouw Houben-Bertrand, gouverneur van de
Provincie Limburg
Aan de heer Balthazar, gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen
Aan de heer De Witte, gouverneur van de Provincie
Vlaams-Brabant
Aan de heer Breyne, gouverneur van de Provincie
West-Vlaanderen
Mevrouw, mijnheer de gouverneur,
1. Inleiding
In de monumentenzorg wordt meer en meer de klemtoon gelegd op het voorkomingsbeleid. Het efficiënt
en effectief beveiligen tegen brand, inbraak en blikseminslag van beschermde monumenten en de cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een
monument, inzonderheid de bijhorende uitrusting en
de decoratieve elementen, is een belangrijk facet van
het voorkomingsbeleid en wettigt een inspanning
voor het plaatsen van efficiënte beveiligingsinstallaties of vervangen van verouderde installaties.
Deze werkzaamheden komen in aanmerking voor een
restauratiepremie.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 29 JANUARI 2003

4. De keuze voor de verwezenlijking van het project
Het beveiligingsproject kan verwezenlijkt worden
ofwel volgens de stockaanbesteding, overeenkomstig
de artikels 20 en 28, § 1, ofwel volgens een beveiliginsproject overeenkomstig de artikels 23 tot 27 van
artikel 28 § 2 van het besluit van de Vlaamse regering
van 14 december 2001.
4.1. De keuze voor een stockaanbesteding
De afdeling Monumenten en Landschappen heeft, op
basis van beschrijvingen met erbij horende prijslijsten, op ruime schaal een beroep gedaan op de mededinging.
Deze procedure heeft een globaal bod opgeleverd met
gunstige prijsvorming in vergelijking tot normaal te
verwachten offertes voor afzonderlijke opdrachten.
Alle documenten die betrekking hebben op deze
mededinging (stockaanbesteding) liggen ter inzage
op het betrokken provinciebestuur en bij de afdeling
Monumenten en Landschappen.
Regionale, lokale besturen en de privé-sector kunnen
zo tegen gunstige prijsvoorwaarden kwaliteitsvolle en
zeer specifieke en/of omvangrijke beveiligingswerkzaamheden laten uitvoeren.
De onderhandelingsprocedure is gebaseerd op de artikels 17 § 2, 1° en art. 17 § 2, 1°, f van de wet van 24
december 1993 betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten.
Aangezien reeds een beroep is gedaan op de mededinging ter gelegenheid van de stockaanbesteding,
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moet dit in dit geval niet opnieuw worden gedaan.
De opdrachtgever kan zich rechtstreeks wenden tot
de laagste inschrijver van de stockaanbesteding en de
uitvoering gunnen via de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking aan de door het
ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader
van de stockaanbesteding geselecteerde aannemer.
De bepalingen in verband met de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders zijn niet van toepassing (cfr.
onderhandelingsprocedure) conform de bepaling van
art. 28 § 1 van het besluit van de Vlaamse regering
van 14 december 2001.
4.2. Andere keuze
Wie niet met de stockaanbesteding wenst te werken,
kan een beveiligingsproject verwezenlijken in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van
14 december 2001, overeenkomstig de artikels 23 tot
27 van artikel 28 § 2.
Het beveiligingsconcept (zie ppunt 7) moet steeds toegepast worden en dient voor bindend advies voorgelegd aan de afdeling Monumenten en Landschappen.
5. Samenstelling van het dossier
In uitvoering van artikel 20 § 5 van het besluit van de
Vlaamse regering van 14 december 2001 moeten in
het kader van de stockaanbesteding de overeenkomst(ontwerp) en het gunningsbesluit bij het restauratiedossier-beveiliging gevoegd worden.
6. Te nemen beslissingen
A. Stockaanbesteding
Indien de opdrachtgever kiest voor een stockaanbesteding moet hij volgende beslissingen treffen:
1. De afdeling Monumenten en Landschappen aanduiden als ontwerper en opvolger der werkzaamheden. De afdeling staat in voor de gratis opmaak
van het technisch en administratief bestek (ontwerp) en van alle documenten voor gunning, aanvang der werken, controle van min- en meerwerken, controle van tussentijdse en eindvorderingsstaten en de opvolging der werken tot en met de
definitieve oplevering. Tevens staat zij in voor de
efficiënte opvolging van de beveiligingsinstallatie.
2. Zich akkoord verklaren met de wijze van gunning
op basis van de stockaanbesteding en de onderhandelingsprocedure.
3. De beveiligingsconcepten zoals hierna beschreven
en de onderhoudscontracten goedkeuren volgens
art. 4 van het besluit van de Vlaamse regering van
14 december 2001.
B. Indien de opdrachtgever niet kiest voor een stockaanbesteding, moet hij volgens art. 23 tot en met
27 van het besluit van de Vlaamse regering van 14
december 2001 een beroep doen op de mededinging en zijn dossier ter goedkeuring voorleggen
aan de afdeling Monumenten en Landschappen.

12

C. Ook beveiligingswerken waarvoor geen restauratiepremie wordt aangevraagd, moeten voor bindend advies ingediend worden bij de afdeling
Monumenten en Landschappen.
7. Beveiligingsconcepten
De hierna volgende beveiligingsconcepten zijn, ongeacht de wijze van gunning (stockaanbesteding of
andere keuze), altijd van toepassing op alle beveiligingsprojecten.
7.1. Inbraak en diefstal
Een beveiligingsconcept tegen inbraak en diefstal
van een monument en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen, omvat
2 delen al of niet gecombineerd:
1. Een mechanische beveiliging in al haar aspecten
aangepast aan de voorgestelde beveiligingsgraad
en de waarde van de te beveiligen cultuurgoederen.
2. Een elektronische beveiliging, voorzien van een
koppeling met de centrale meldkamer van de
Vlaamse gemeenschap.
De centrale meldkamer, die zorgt voor de opvolging van alle alarmen, wordt gratis ter beschikking
gesteld.
Daar de afdeling Monumenten en Landschappen
sinds geruime tijd geopteerd heeft voor een eigen
beveiligingsconcept en daaraan gekoppeld een
eigen centrale en een speciaal voor dit doel ontwikkelde soft- en hardware, is het noodzakelijk dat
alle beschermde monumenten met één en dezelfde centrale(koppeling) uitgerust worden. Hierdoor
zijn controle, opvolging en bijsturing van op
afstand van deze hoogtechnologische uitrusting
door de afdeling Monumenten en Landschappen
steeds mogelijk en wodt dit niet overgelaten aan
het dagelijks beheer van de initiatiefnemer, waardoor het vertrouwen van deze laatste aangemoedigd en versterkt wordt.
Op 4 oktober 2001 werd dit beveiligingsconcept
goedgekeurd in het kader van het Koninklijk
Besluit van 29 oktober 1998 tot vaststelling van de
voorwaarden voor installatie, onderhoud en
gebruik van alarmsystemen en beher van alarmcentrales (BS 19.06.1999). Certificatienummers
10-01-0673, 10-01-0673, 10-01-0727, 01-020763. Hierdoor is alleen de Vlaamse gemeenschap
bevoegd voor bewaking.
7.2. Brand
Het elektronisch beveiligingsconcept tegen brand
is steeds gebaseerd op de Norm NBN S21-100 (Opvatting van algemene installaties voor automatische
branddetectie door puntdetectoren (publicatiedatum
04.06.1986) en op BOSEC (Meeusplantsoen 29 1000 Brussel - tel. 02 547 58 05) gekeurde materialen
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gebaseerd op de Norm NBN EN 54-2 (Brandbeveiliging en branddetektiesystemen, controle en identificatiesystemen (publicatiedatum 14.01.1998) en de
Norm NBN EN 54-4 en NBN EN 60950 (Brandbeveiliging en branddetektiesystemen - energievoorzieningen (publicatiedatum 14.01.1998).
Hier moet een koppeling gemaakt worden met de centrale van de afdeling Monumenten en Landschappen
waardoor controle, opvolging en bijsturing kan gegarandeerd worden, zoals voor de inbraak- en diefstalbeveiliging.
Een mechanische brandbeveiliging, rekening houdende met het art. 1, 2° van het Koninklijk Besluit van
7 juli 1994 (BS 26.04.1995) tot vaststelling van basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing
waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en de
specifieke brand- en veiligheidspreventiemaatregelen, te overleggen met de afdeling Monumenten en
Landschappen.
7.3. Bliksem
Het beveiligingsconcept tegen bliksem is steeds
gebaseerd op de Norm C 18-100 en addendum (Leidraad voor bliksemafleiderinstallaties, publicatiedatum 06.05.1985 en op 20.01.1991).
Het volledige gebouw moet beveiligd worden als een
verhoogde beveiliging en alle voorzieningen moeten
getroffen worden voor een optimale interne beveiliging tegen bliksemoverspanningen conform de Norm
C18-300 (Leidraad voor de bescherming tegen blikseminslag van elektronische en elektrische installaties voor lage en zeer lage spanning. (publicatiedatum 06.06.1986)
Er moet steeds een installatieplan bijgevoegd worden.
De beveiligingspunten, beschreven onder de punten
7.1. (met uitzondering van het mechanisch gedeelte)
tot en met 7.3. maken het voorwerp uit van een verplichte technische keuring door een erkend keuringsorganisme.
Publicaties te verkrijgen bij het Belgisch Instituut
voor Normalisatie v.z.w. - Brabaçonnelaan 29, 1040
Brussel, tel. 02 734 92 05.
8. Verbintenissen
Het opdrachtgevend bestuur moet tevens het bewijs
leveren dat voor een periode van min. 10 jaar:
1. Een monumentenverzekering is afgesloen, zoals
bepaald in:
- art. 13, (° van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001.
2. Onderhoudscontracten voor inbraak-, brand- en
bliksembeveiliging afgesloten werden op basis van
de lopende stockaanbesteding en met de geselecteerde aannemer, dit in toepassing van:
- het Koninklijk Besluit van 29 oktober 1998 tot
vaststelling van de voorwaarden voor installatie,
onderhoud en gebruik van alarmsystemen en
beheer van alarmcentrales (BS 19.06.1999);
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- het Koninklijk Besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie,
onderhoud en gebruik vanalarmsystemen en
beheer van alarmcentrales (BS 29.06.2002);
- de Norm NBN S 21-100;
- de Norm NBN C18-100 - NBN C18-300;
- art. 13, 6° van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001.
3. Een overeenkomst afgesloten werd met de afdeling
Monumenten en Landschappen waardoor van buiten het beveiligde pand volgende acties mogelijk
zijn:
- programmatie of herprogrammeren, informatie
opvragen met het doel het alarmsysteem te herstellen, het alarmsysteem aan- en uitschakelen en
informatie ervan opvragen met het doel een technische verificatie uit te voeren van de centrale;
dit overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk
Besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de
voorwaarden voor installatie, onderhoud en
gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. (BS 29.06.2002)
Het onderhoudscontract
De afdeling Monumenten en Landschappen zal het
onderhoudscontract opmaken overeenkomstig de
prijzen van de stockaanbesteding en de gevoerde
onderhandelingsprocedure. De onderhoudscontracten moeten deel uitmaken van het beveiligingsdossier.
Dit in uitvoering van:
- art. 11 § 1 van het decreet van 3 maart 1976 tot
bescherming van monumenten en stads- en
dorpsgezichten, waarin bepaald wordt dat de
eigenaars en vruchtgebruikers van een
beschermd monument of van een in een eschermd
stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed,
ertoe gehouden zijn, door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat
te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernietigen (BS 22.04.1976)
- Art. 7.2 van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, waarin bepaald wordt dat de eigenaars
en de vruchtgebruikers van een beschermd monument tot het onderhouden van de voorzieningen,
onder meer inzake elektrische installaties, verwarming, klimaatregeling, beveiliging en andere
technische installaties, gehouden zijn (BS
10.03.1994).
In uitvoering van artikel 7 § 2 van het besluit van de
Vlaamse regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stadsen dorpsgezichten (BS 10.03.1994) moet voor alle
reeds uitgevoerde beveiligingsinstallaties tegen
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inbraak, brand en bliksem in beschermde monumenten en waarvoor een restauratiepremie werd
verleend, het bewijs geleverd worden dat een monumentenverzekering en onderhoudscontracten werden afgeslote.
De omzendbrief ML/7 van 28 april 1995 betreffende
beveiligingswerken aan beschermde monumenten
wordt opgeheven.
Ik verzoek u om de inhoud van deze omzendbrief ter
kennis te willen brengen van de lokale besturen, toe
te zien op de uitvoering en in het Bestuursmemoriaal
van uw Provincie te willen publiceren.
Brussel, 19 november 2002
De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
(get.) Paul Van Grembergen

14

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 29 JANUARI 2003

Nr. 7 - Kerkverwarmingen van beschermde monumenten - Omzendbrief ML/11
3.1-03-2810
Brugge, 23 januari 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de kerkbesturen,
Ter inlichting aan mevrouw en de heren bestendig
afgevaardigden,
Ter inlichting aan de provinciale dienst Cultuur,
Ik vestig uw bijzondere aandacht op onderstaande
omzendbrief vanwege de Administratie Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen aangaande de kerkverwarming van
beschermde monumenten.
De Gouverneur,
Paul BREYNE
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en
Monumenten en Landschappen
Omzendbrief ML/10 betreffende de restauratiepremie voor beveiligingswerken aan beschermde
monumenten, volgens besluit van de Vlaamse
regering van 14 december 2001 en 20 september
2002 houdende de vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten
Aan de heer Paulus, gouverneur van de Provincie Antwerpen
Aan mevrouw Houben-Bertrand, gouverneur van de
Provincie Limburg
Aan de heer Balthazar, gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen
Aan de heer De Witte, gouverneur van de Provincie
Vlaams-Brabant
Aan de heer Breyne, gouverneur van de Provincie
West-Vlaanderen
Mevrouw, mijnheer de gouverneur,
Uit de talrijke plaatsbezoeken en inspecties die de
diensten voor Monumenten en Landschappen in als
monument beschermde kerken hebben verricht, blijkt
steeds meer dat er zich, tengevolge van onoordeelkundig gebruik van verwarmingen, in 't bijzonder van
warme luchtverwarmingen, ernstige problemen voordoen met het cultuurbezit dat integrerend deel uitmaakt van die kerkgebouwen, inzonderheid met de
decoratieve elementen en de bijhorende uitrusting,
zoals orgels. De berokkende schade is meestal vrij
aanzienlijk, en herstel ervan kost de gemeenschap
handen vol geld. Bijzonder kwetsbaar in dit verband
zijn de oude orgels, het meubilair, het houten beeldhouwwerk en de schilderijen.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 29 JANUARI 2003

Vooraleer op deze problematiek nader in te gaan is
het nuttig de wet- en regelgeving op de monumenten,
met name de bepalingen die betrekking hebben op de
goede instandhouding van monumenten, en op de
schade die veroorzaakt wordt door verwarmingen of
slechte klimatologische omstandigheden, in herinnering te brengen.
De basishouding die aangenomen moet worden ten
aanzien van beschermde monumenten en hun monumentale uitrusting, is vastgelegd in het art. 11 § 1 van
het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd
bij decreet van 22 februari 1995, waarin bepaald
wordt dat 'de eigenaars en vruchtgebruikers van een
beschermd monument of van een in een beschermd
stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, ertoe
gehouden zijn, door de nodige instandhoudings- en
onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en
het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen.'
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften
inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, omschrijft deze
grondhouding van het decreet nogmaals in de bepaling van art. 9 § 1, en vestigt in het bijzonder de aandacht op de orgels: 'De eigenaar of vruchtgebruiker
is verplicht de orgels, beiaarden, klokken en torenuurwerken in goede staat te bewaren, ze te vrijwaren
voor beschadiging, en alle werken te laten verrichten
die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en het
onderhoud.' In art. 12 van hetzelfde besluit wordt met
betrekking tot de goede instandhouding van orgels het
verband gelegd naar de klimatologische omstandigen: 'De eigenaar of vruchtgebruiker is ertoe gehouden de klimatologische omstandigheden, voornamelijk de warmte en de vochtigheid in het gebouw, zodanig te regelen en onder controle te houden dat geen
nadelige omstandigheden voor het orgel kunnen ontstaan.'
Genoemde artikelen uit dit besluit zijn te beschouwen
als een expliciete toepassing van algemene bepalingen die betrekking hebben op de goede instandhouding en verzorging van het monument met inbegrip
van de cultuurgoederen die er integrerend deel van
uitmaken. Het art. 7 van dit besluit laat geen onduidelijkheid bestaan omtrent de wettelijke verplichting
die rust op eigenaars en gebruikers van monumenten
tot het verzorgen en bewerkstelligen van monumentvriendelijke klimatologische omstandigheden en veilige, maar ook niet beschadigende verwarmingen:
Art. 7 - 'De eigenaar of vruchtgebruiker is verplicht
… alle werken te laten verrichten die noodzakelijk zijn
voor de instandhouding en het onderhoud, ondermeer
door:
2. het onderhouden van de voorzieningen, onder meer
inzake elektrische installatie, verwarming, klimaatregeling, beveiliging en andere technische voorzieningen;
4. het regelen en onder controle houden van de licht-
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kwaliteit en van de klimatologische omstandigheden,
voornamelijk de warmte en vochtigheid in het
gebouw, zodanig dat geen nadelige omstandigheden
voor de goede bewaring van de inboedel kunnen ontstaan;
De regelgeving voorziet zelfs nog meer om zowel een
georganiseerd als verantwoord klimatologisch en verwarmingsbeheer in monumenten te verkrijgen: indien
nieuwe installaties worden geplaatst of oudere moeten worden vernieuwd, of andere werken dan deze van
instandhouding en onderhoud noodzakelijk zijn,
dient daarvan melding te worden gemaakt en dient er
overleg te zijn met de voor monumenten bevoegde
Vlaamse overheid of haar vertegenwoordigers, en
vervolgens dient schriftelijke vergunning verkregen
te worden voor deze werkzaamheden, zoals art. 8, 7°
verder bepaalt voor: 'het plaatsen of vernieuwen van
technische voorzieningen, zoals verwarming, klimaatregeling, elektrische installatie, geluidsinstallatie, sanitair, liften enbeveiligingsinstallaties, met uitzondering van wat bepaald is in artikel 7, 5°', namelijk. 'het onmiddellijk nemen van consolidatie- en
beveiligingsmaatregelen in geval van nood.'
In de praktijk dient echter vastgesteld te worden dat
in het verleden meer dan de helft van de kerkverwarmingen in beschermde kerken en kapellen zijn aangelegd zonder raadpleging van of overleg met de
bevoegde overheid, en bijgevolg zonder vergunning,
maar ook nu nog wordt met regelmaat vastgesteld dat
vele renovaties en ingrijpende aanpassingen van verwarmingsinstallaties gebeuren zonder overleg met de
bevoegde diensten, zodat in verband met belangrijke
aandachtspunten in het kerkinterieur (zoals orgels,
schilderijen, lambriseringen en beeldhouwwerk,
enz.) door onoordeelkundige keuzes en oplossingen
van de verwarmingsproblematiek, veelal zeer ongunstige klimatologische omstandigheden zijn ontstaan.
Nochtans heeft de Vlaamse regering de laatste jaren
grote inspanningen gedaan om besturen, eigenaars en
gebruikers van monumenten te helpen en financieel
te ondersteunen bij hun zorg voor monumentvriendelijke klimatologische omstandigheden en verwarming in het interieur van beschermde gebouwen.
Er is in het besluit van de Vlaamse regering van 29
september 1994 tot het instellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten, waar
overeenkomstig art. 3 § 1 de werken en werkzaamheden tot 'het onderhouden en herstellen van elektrische en verwarmingsinstallaties: beveiligingssystemen, lichtinstallaties, klimaatregelingen met het oog
op het onder controle houden van temperatuur en
vochtigheid, en van andere technische voorzieningen
zoals branddetectie-, brandbeveiligings- en bestrijdingssystemen', in aanmerking worden genomen voor
toekenning van een onderhoudspremie van het
Vlaams gewest. Ervan uitgaande dat een goede klimatisatieregeling of een monument- en orgelvriendelijk ingericht verwarmingssysteem voor een monu-
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mentaal kerkgebouw een weldaad is en dus een positief gegeven ter ondersteuning van zowel de goede
instandhouding van het monument en de waardevolle elementen van zijn interieur, als voor een nuttig
gebruik ervan, is de toekenning van een restauratiepremie overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
regering van 14 december 2001, voor de aanleg of
renovatie van verwarmingsinstallaties door dit besluit
voorzien, met name door:
Art. 1 dat zegt dat voor de toepassing van dit besluit
wordt verstaan onder: '3° restauratiewerkzaamheden: a) werkzaamheden in onroerende staat voor het
behoud, de instandhouding of het herstel van een
beschermd monument of aan een gedeelte daarvan
met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, die nodig zijn omwille van
zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarden;
b) werkzaamheden en diensten, vereist voor de voorbereiding en uitvoering van de in letera a vermelde
werkzaamheden of vereist voor het onderzoek, de documentatie, de ontsluiting, de toegankelijkheid, de bereikbaarheid, de herbestemming of de valorisatie van
een beschermd monument, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken;'
en het art. 5 § 1 dat zegt dat voor de toekenning van
de restauratiepremie die werken in aanmerking
komen die betrekking hebben op: '3° de beveiliging
van het monument tegen ongunstige weersomstandigheden …'. En vervolgens § 2 van hetzelfde art. 5
waarin bepaald wordt dat voor de restauratiepremie,
toegekend aan lokale en regionale besturen, voor
zover het geen sociaal woonproject betreft, en voor
de bijzondere premie voor open-monumentenverenigingen, daarenboven in aanmerking kunnen komen:
'3° de technische infrastructuur die noodzakelijk is
voor het behoud en de valorisatie van het monument,
zoals de verwarming, de climatisatie of verlichting en
het aanbrengen of vervangen van leidingen.'
Een goed afgestelde en goed functionerende kerkverwarming zou een positief ondersteunende werking
moeten hebben op de instandhouding van het gehele
monument en zijn uitrusting, maar in een groot aantal gevallen is dit net het omgekeerde. Het gevaar dat
uitgaat van verwarmingen is enerzijds te wijten aan
het type van kerkverwarming, maar daarnaast nog
veel meer aan de onoordeelkundige aanleg en het
onoordeelkundig gebruik ervan.
Algemeen dient vastgesteld dat de ruimteverwarmingen met snelle warme luchtstuwing uit zichzelf meer
aanleiding geven tot schadeveroorzakend gebruik dan
andere systemen. Uit vaststellingen blijkt dat de laatste 30 jaar, door ongecontroleerd installeren van warmeluchtinstallaties in kerken, méér schade aan orgels
en ander cultuurbezit is ontstaan, dan in een periode
van 150 jaar die daaraan voorafgingen. Naast de enorme vochtdaling in de omgevingslucht, die gepaard
gaat met plotse opwarmingspieken, is niet alleen bij
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de orgels de bekende schade ontstaan, maar zijn vele
kerkgebouwen sneller vervuild geraakt door de grote luchtcirculatie en wordt op en in het meubilair, ook
binnenin de orgels, tengevolge van condensatie alom
schimmelvorming vastgesteld. Vermits de houtsoort,
die traditioneel in oude orgels gebruikt wordt, eikenhout is, en eikenhout looizuur bevat, dat zelfs uit de
oude eertijds gewaterde eik niet geheel verdwenen is,
en daarnaast het overgrote deel van het pijpwerk van
oude Vlaamse orgels uit hoog loodhoudende legeringen is gemaakt (omtrent 95% lood), wordt door de
plotse condensatie (tot zelfs druppelvorming) die
optreedt, het looizuur in het eikenhout opnieuw geactiveerd, met bijzonder schadelijke en soms zeer nefaste aantasting van het loden pijpwerk voor gevolg.
Het zo stabiele loden pijpwerk van ons Vlaams orgelpatrimonium, dat zonder problemen eeuwen heeft
overleefd, dreigt door onbezonnen moderne comfortvoorziening op korte tijd ten onder te gaan.
Het is dan ook van het grootste belang dat naast een
correctere naleving van de decreet- en regelgeving,
vooral van het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, enkele
essentiële aanwijzingen en normen door de kerkbesturen, eigenaars en gebruikers van privé-kapellen en
kerken, in acht worden genomen. Er is gepoogd onder
herziening en bijsturing van een vroegere omzendbrief, deze onder de hiernavolgende punten samen te
brengen.
1. Uitgaande van het in de praktijk voldoende bewezen feit dat de comfortabele kamertemperaturen,
die in kerken worden ontwikkeld, schadeveroorzakend zijn en dus als ontoelaatbaar moeten worden beschouwd, dient in acht genomen te worden
dat zulke ruimtetemperaturen, geleverd door om
het even welk verwarmingssysteem, moeten gelimiteerd worden op maximum 15° Celsius, d.w.z.
niet enkel ter hoogte van de zitplaatsen van de
kerkgangers, maar ook zo veel mogelijk ter hoogte van het doksaal en het orgel. Het in acht nemen
van deze stelregel vereist een zeer trage en geleidelijke opwarming van de kerkruimte, van niet
meer dan 2° Celsius per uur.
2. Het gebruik, waarbij enkel opgewarmd wordt ter
gelegenheid van kerkelijke diensten, en een zo
goed als onverwarmde kerk plots binnen het half
uur ter hoogte van de zitplaatsen op 15 à 20° Celsius, of 25 à 30° Celsius bij het orgel, wordt
gebracht, is rampzalig voor het bewaren van een
bedrijfszekere functie en het behouden van de
stemvastheid van de orgels en daarom onverantwoord en niet langer toelaatbaar.
In dit verband dient een andere gebruikswijze in
acht te worden genomen, namelijk die uitgaat van
een trage en permanente basisverwarming van bv.
10° tot 12° Celsius; voor de kerkelijke diensten
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kan een trage bijverwarming worden genomen tot
max. 15° Celsius.
In verband met concerten zonder gebruik van het
orgel en die meer dan anderhalf uur duren, kan
slechts occasioneel en voor niet langer dan de
duur van het concert,eeen hogere opwarmingslimiet worden aanvaard van maximum 17° à 18°
Celsius, met dien verstande dat steeds een trage
opwarming van niet meer dan 2° Celsius per uur
moet in acht genomen worden. Onmiddellijk na
het concert dient de verwarmingslimiet naar de
standaardnormen van maximum 15° Celsius te
worden teruggebracht.
De hierboven genoemde trage opwarming met
ingeblazen warme lucht, vergt meestal een tweevoudige wijziging in de afstelling van de apparatuur:
- de uitblaassnelheid van de warme lucht dient zo
laag mogelijk te worden gehouden, nauwelijks
meer dan de natuurlijke stijging van de warme
lucht, zodat er zo weinig mogelijk luchtcirculatie ontstaat;
- de temperatuur van de in de kerkruimte ingeblazen lucht dient drastisch verlaagd te worden
tot omtrent 40° à 45° Celsius.
Deze afregeling van de apparatuur voorkomt
een te snelle stijging van de warme lucht en
abnormale warmteophoping tegen de gewelven
van de kerk. De ondervinding leert dat deze dubbele afstelling van de apparatuur goede tot
behoorlijk verbeterde resultaten oplevert bij
grotere kerken, maar meestal nog problematisch
blijft bij kleine kerken omdat de capaciteit van
de toestellen doorgaans te groot werd genomen,
en omdat door een te korte afstand tussen uitblaasmond en orgel, de warmteophoping zich
toch nog ter hoogte van het orgel en op het doksaal voordoet.
3. Metingen hebben uitgewezen dat bij gebruik van
verwarming het relatieve vochtgehalte van de
lucht met bijna 2% daalt wanneer de temperatuur
met 1° Celsius stijgt, en omgekeerd. Om die reden
dienen extreme warmtepieken, die ontstaan bij
het algemeen gangbare gebruik van warme luchtverwarming, te worden vermeden, en is een trage, constante en begrensde opwarming, de enig
aanvaardbare norm voor warme luchtverwarmingen in beschermde kerken of in kapellen of kerken met beschermde regels of een kwetsbaar cultuurbezit. Bovendien wordt door het constant
houden van een basisverwarming door trage
opwarming, de schadelijke condensvorming vermeden, evenals schimmelvorming en stof- of
roetafzetting.
4. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de
ideale en dus ook monumentvriendelijke vochtigheidssituatie van de lucht binnen een kerkgebouw zich beweegt tussen de 55% en 70%. Kerkverwarmingen van gelijk welk systeem, die op
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geregelde en permanente wijze de 15° Celsius
overstijgen, brengen in gelijke mate de relatieve
vochtigheid van de lucht in de gevarenzone, zeker
in de vorstperiodes. Metingen wijzen uit dat tijdens de vorstperioden, zelfs met een evenwichtig
gebruik van de kerkverwarming, beperkt tot 15°
Celsius, de relatieve vochtigheid in de meeste kerken moeilijk boven de 50% te houden is. De schadegevallen aan orgels door te grote droogte (lekke windladen, gebarsten houten pijpen, ontregelde mechanieken), zijn in deze omstandigheden
niet te vermijden.
5. Voor een betrouwbaar gebruik van de volle capaciteit van het orgel tijdens de erediensten en orgelconcerten gedurende de winterperiode, verdient
het aanbeveling zo mogelijk het hele orgel, maar
voornamelijk de tongwerken, te laten stemmen op
de gebruikelijke maximumtemperatuur van 15°
Celsius. Dit voorkomt de ontwrichting van de
stemming van het orgel en vooral de onbruikbaarheid van de tongwerken tijdens de eredienst
of orgelconcerten gedurende de winterperiode.
6. Een beheerst en verantwoordelijk gebruik van een
kerkverwarming vergt ook dat niet onbeperkt op
de comfortverwachting van kerkgangers kan worden ingespeeld. Vergezeld van de nodige uitleg en
verantwoording naar de kerkgangers toe, zal het
warmtecomfort tot op redelijke normen moeten
worden begrensd.
Ideaal zou zijn indien een constante temperatuur
van omtrent 13° à 14° Celsius kon worden aangehouden zonder bijkomende opwarming tijdens
de kerkdiensten. Vermits hierdoor de koude-uitstraling van vloeren en muren, zoals dit het geval
is bij slechts occasioneel opgewarmde kerken,
wordt vermeden, kan met matiger temperaturen
een hoger comfortgevoel voor de kerkbezoekers
worden bereikt. Doordat nutteloze energieverspilling wordt vermeden, leidt het voorgestelde
verwarmingsgebruik met warme lucht niet tot een
gevreesde hogere energierekening. Dit blijkt uit
gegevens verstrekt door verschillende kerkbesturen die wel op deze manier hun kerken verwarmen.
7. De aanpassing van vele bestaande installaties kan,
mits de nodige voorlichting aan de installateurs
omtrent normering en vereisten in verband met
orgels en het kunstbezit, meestal zonder veel
omslachtigheid en met beperkte kosten gerealiseerd worden. Enkele aanpassingen, gepaard
gaande met temperatuur- en vochtgehaltemetingen, tonen het nut en de efficiëntie ervan aan.
8. Zeer veel verspilling en schade zou zowel bij warme luchtverwarmingen als bij andere verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming en convectoren, kunnen voorkomen worden, indien op
diverse plaatsen in het kerkgebouw, en alvast ter
hoogte van het doksaal en het orgel, thermostaten zouden worden geïnstalleerd die de opwarming van het kerkgebouw op een maximum van
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15° Celsius zouden begrenzen. Dit veronderstelt
vanzelfsprekend dat deze apparatuur onder toezicht van één enkel verantwoordelijk persoon
dient te staan, en niet door iedereen naar willekeur mag worden bediend. Bij vloerverwarmingen is het aan te bevelen de maximumtemperatuur onder de 15° Celsius te houden omdat dit systeem uit zijn aard een groter comfortgevoel geeft
met minder hoge temperaturen. Dit vertaalt zich
ook gunstig naar het beter op peil houden van de
relatieve vochtigheid, vermits door de volledig
doorgevoerde vloerisolatie een vloerverwarming
gemakkelijker leidt tot grotere daling van de relatieve vochtigheid in de lucht.
9. In kerken waar warme luchtinstallaties aan grondige vernieuwing toe zijn, is het aangewezen eerst
en vooral te bekijken of door aanpassing het warme luchtverwarmingssysteem niet omgebouwd
kan worden tot een monument- en orgelvriendelijke verwarming. Vermits een basisruimteverwarming gunstig is zowel voor het interieur en
zijn uitrusting als voor het bewerkstelligen van
een aangenaam comfortgevoel, leren de recente
ervaringen dat warme luchtverwarming als systeem niet in principe af te wijzen is, maar dat wel
allereerst gedacht moet worden aan grondige aanpassing en bijsturing volgens de hierboven aangehaalde principes. Zowel uit financieel oogpunt
als uit oogpunt van gepast rendement, verdient
het behoud van een goed aangepaste warme luchtverwarming in grotere kerken de voorkeur. In vele
gevallen moet er meer aandacht geschonken worden aan zowel de esthetische als technische correctie van zeer onoordeelkundig geplaatste uitblaasmonden.
Andere en uit hun aard minder schadeveroorzakende verwarmingssystemen kunnen eveneens in
overweging genomen worden, zoals vloerverwarming, of personenverwarming door middel
van voetverwarming, stralingsverwarming onder
banken eventueel gecombineerd met vloerconvectoren die een basisverwarming verzekeren,
enz. Het gebruik van plaatselijke stralingsverwarming zonder combinatie met een permanente
basisverwarming van de gehele ruimte, is niet aan
te raden, omdat door koudeval en tochtvorming
geen goed comfortgevoel wordt verkregen. Elk
geval zal individueel moeten bestudeerd worden.
Bij warme luchtverwarmingen verdient het de
voorkeur zo mogelijk de verbranding op gas te
laten gebeuren in plaats van op stookolie, omdat
deze verbranding geen risico meebrengt op vervuiling (door mogelijke roetuitstoot) en geen
geurhinder veroorzaakt.
Zeer positieve resultaten werden bereikt met een
recent warme luchtverwarmingssysteem waarbij
de warme lucht niet rechtstreeks in de kerk wordt
gebracht, maar op diverse plaatsen in de kerkvloer
in warmtewisselaars door aangevoerd warm
water tot opgewarmde lucht wordt omgevormd.
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De grote voordelen schuilen in de zachte en constante inblaas van gefilterde lucht, in de lage
opwarmingstemperaturen, in de geringe stijging
van de warmte naar de hogere niveau’s van het
kerkinterieur toe (zoals bijvoorbeeld doksaal of
toerenruimte), in de geringe luchtcirculatie, in
geringere stofverspreiding, en tenslotte in de meer
beperkte bouwkundige impact van de aanleg. Dit
systeem verzekert de bewaring van authentieke
vloeren, en is dus monument- en orgelvriendelijk.
Gecombineerd met een geperfectioneerd besturings) en controlesysteem is dit type kerkverwarming mede door zijn geruisloosheid, voor het
orgel één van meest gunstige te noemen.

te en ruimer bemeten zitplaatsen wordt uitgegaan,
waarbij de oorspronkelijke functionaliteit van het
kerkgebouw wordt gerespecteerd. In tegenstelling daarmee leidt de willekeurige, veranderlijke
en vaak onordelijke schikking van zitplaatsen in
kerken, naast de verstoring van de functionaliteit
van een kerkgebouw, meestal tot een even onoordeelkundige installatie en gebruik van verwarmingen.
Personenverwarmingen geven, vooral in grotere
kerken, pas een goed comfortgevoel indien zijn
gecombinerd worden met een constante basisruimteverwarming. In het andere geval bestaat
reëel gevaar voor onaangename tochtvorming.

10. Voor de andere verwarmingssystemen dan deze
met warme lucht, kunnen de hiernavolgende
bedenkingen en ervaringen oriëntatie bieden.
Naar recente ervaringen worden vloerverwarmingen, alhoewel die, eenmaal goed afgeregeld,
een goed verwarmingssysteem zijn, minder aanbevolen, omwille van de grote bouwkundige
impact en het risico om al te veel authenticiteit te
verliezen in het interieur, zoals oude vloeren. Er
zijn vaak ook ongunstige akoestische gevolgen
van de vloervernieuwingen. Vloerverwarmingen
brengen meestal ook grotere kosten met zich mee
door de uitvoerige bouwkundige werken die ze
vereisen.
Stralingsverwarming met gas is geen geschikte
oplossing, omwille van de esthetische bezwaren
die de apparatuur in een monument oproept. Elektrische stralingsverwarming wordt meestal bij
gebrek aan voldoende efficiëntie en ook wegens
esthetische bezwaren nog zelden toegepast. Voor
kleine kerken zijn goede resultaten te bereiken
met radiatoren en convestoren, bij voorkeur in
vloerputten; uiteraard leent dit systeem zich tot
het handhaven van een constante verwarming,
wat alvast voor de stemvastheid van het orgel gunstig is. Verhoogde houten vloeren met vaste zitplaatsen, hetzij stoelen of nog beter banken, bieden goede mogelijkheden om doelgerichte personenverwarmingen uit te bouwen, die geen buitensporige verbruikskosten met zich meebrengen
en bovendien ook esthetisch goed aanvaardbare
oplossingen bieden. In dat verband kan verwezen
worden naar landen als Zwitserland, Oostenrijk
en Duitsland, die doorgaans strengere winters
kennen dan bij ons het geval is, en zelfs ook in
Frankrijk, en waar in de talrijke weelderig aangeklede barokke kerkinterieurs nooit warme
luchtverwarmingen, maar vrijwel hoogdzakelijk
beperkte personenverwarmingen zijn aangebracht als voetverwarmingen ingebouwd in verhoogte houten vloeren waarop vaste zitbanken
zijn geïnstalleerd, of zo goed als onzichtbaar een
plaatselijke stralingsverwarming is aangebracht
onder de zitbanken. Deze praktijk biedt bovendien het voordeel dat van vaste, ordelijk geschik-

11. Dat slecht afgestelde, slecht onderhouden of versleten warme luchtverwarmingen, vooral deze
met grote uitblaassnelheid, door de grote lucht en
stofcirculatie tot de grootste vervuilers behoren
in een kerkinterieur, is in de praktijk ruimschoots
aangetoond. Hierbij aansluitend dient vastgesteld
dat er zich in vele kerken door de grote verbranding van devotiekaarsen en de kleverige kaarsroetafzetting die ze veroorzaakt, een even grote
en minstens zo agressieve bron van vervuiling
ontstaat, die niet alleen het orgel maar ook het
kunstpatrimonium zwaar aantast. Er dient op
gewezen te worden dat er op heden in velerlei vormen toestellen bestaan, die voor een efficiënte
afzuiging kunnen zorgen en vervuiling van de
lucht en het interieur kunnen voorkomen. Kerken
die een dergelijke devotiepraktijk kennen, dienen
te voorzien in een efficiënte, maar ook esthetisch
aanvaardbare afzuiging van de roetdampen.
Bij het gebruik van de traditionele devotiekaarsen en de thans veel gebruikte devotielichtjes in
met paraffine gevulde dopjes, dient bijzonder
gelet te worden op de brandveiligheid. Uit de
praktijk blijkt dat plasticdopjes onvoldoende veiligheid garanderen wanneer geen constante bewaking aanwezig is. Door te grote warmteontwikkeling bij dicht naast elkaar staande dopjes, kan
het plastic doorbranden zodat grotere vlammen
kunnen ontstaan in de uitlopende hete paraffine.
In dit opzicht zijn aluminiumdopjes veel veiliger,
en moet het gebruik van plasticdopjes uit voorzorg worden afgewezen. Terwijl veelvuldig
gebruik van devotiekaarsen grotere roetvervuiling met zich meebrengt dan de vermelde dopjes
en zij zich bovendien minder goed lenen tot een
efficiënte roet- en rookafzuiging, dient ook
gewaarschuwd te worden voor te grote warmteontwikkeling rond de kaarsen, waardoor ze door
de hitte ombuigen. Gebrek aan toezicht kan hier
eveneens brandgevaar doen ontstaan.
In toenemende mate wordt vastgesteld dat soms
onverantwoorde risico's worden genomen door
een bepaalde sfeerverlichting aan te brengen bij
middel van de vermelde lichtdopjes of theelichtjes, geplaatst op meubilair of een andere brandbare ondergrond. Niet alleen omwille van de
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brandveiligheid maar ook omwille van de rook en
roetvervuiling is het in kerken niet te verantwoorden dat bepaalde grotere vuursymbolen (bijvoorbeeld op Paasnacht) of palmverbrandingen
(bijvoorbeeld op Aswoensdag), die vroeger buiten het kerkgebouw hoorden verricht te worden,
thans op sommige plaatsen binnen het kerkgebouw worden uitgevoerd. De zorgzame bewaring
en onderhoudsplicht van monumentale kerken en
hun patrimonium vereist dat zulke risico's, die
niets met de essentie van een normale liturgie-uitoefening te maken hebben, worden vermeden.
In alle gevallen waar zich vernieuwing of herziening
van de verwarmingsinstallatie in beschermde kerken
opdringt of oplossingen moeten worden gezocht in
verband met roetvervuiling door devotiekaarsen,
moeten de diensten voor monumentenzorg bij het
overleg worden betrokken.
Ik ben ervan overtuigd dat bovenstaande normen en
aanwijzingen geen grote kosten of bijzondere inspanningen vergen. Er wordt van de kerkbesturen een verantwoordelijk, plichtsvol en zorgzaam beheer
gevraagd van het waardevolle kunstbezit van de
beschermde kerken. Een verantwoordelijke en oordeelkundige aanwending van de verwarming samen
met het vermijden van bijzondere bronnen van vervuilen, vormt hiervan een essentieel onderdeel.
Ik verzoek u dan ook de inhoud van deze brief ter kennis te brengen van de betrokken besturen en toe te zien
op de uitvoering.
Met bijzondere hoogachting,
(get.) Paul VAN GREMBERGEN
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
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Nr. 8 - Rioleringen
- Aanvulling op de bestaande krachtlijnen voor
een geïntegreerd rioleringsbeleid
- Code van goede praktijk voor het ontwerp en
gebruik van DWA-systemen in Vlaanderen
3.1-2810
LNW 2002/2
Brugge, 23 januari 2003
Aan de colleges van burgmeester en schepenen,
Aan de voorzitters van de OCMW's,
Ter inlichting aan mevrouw en de heren bestendig
afgevaardigden,
Ter inlichting aan:
- de Provinciale Technische Dienst
- de Dienst Overheidsopdrachten en Patrimonium
Ik vestig uw bijzondere aandacht op onderstaande
omzendbrief dd. 24 oktober 2002 door de Vlaamse
regering voor de gemeenten, provincies en de
OCMW's, waarin de code van Goede Praktijk voor
het ontwerp en gebruik van DWA-systemen.
De Gouverneur,
Paul BREYNE
Omzendbrief
Vlaamse regering
Kabinet van Vlaams minister
van Leefmilieu en Landbouw
Emile Jacqmainlaan 20, bus 6, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 553 27 81 – Fax 02 553 27 86
E-mail: kabinet.dua@vlaanderen.be
E-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be
Omzendbrief LNW 2002/2
Aan alle provinciegouverneurs
Ter kennisgeving aan de diensten en instellingen,
belast met de uitvoering van deze omzendbrief
Betreft: vaststelling van de code van goede praktijk
voor het ontwerp en gebruik van droogweerafvoersystemen (DWA-systemen)
Op 30 maart 1996 heeft de Vlaamse regering het
besluit goedgekeurd houdende vaststelling van de
voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de
kosten, verbonden aan de aanleg en de verbetering
door de gemeenten van openbare riolen, andere dan
prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling
van nadere regels met betrekking tot de procedure tot
vaststelling van subsidiëringsprogramma's. Ter uitvoering van dit besluit werd op 31 juli 1996 door middel van een omzendbrief de code van goede praktijk
voor de aanleg van openbare riolen uitgevaardigd
(Belgisch Staatsblad 10 september 1996). Die code
van goede praktijk werd al meerdere malen aangevuld.
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Op 19 december 1996 werd - ook met een omzendbrief - de code van goede praktijk voor de aanleg van
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties
(KWZI's) uitgevaardigd (BS 4 februari 1997). Deze
code van goede praktijk werd als tiende hoofdstuk
toegevoegd aan de "Code van goede praktijk voor de
aanleg van openbare riolen".
Op 23 maart 1999 werden nog twee nieuwe hoofdstukken aan de code van goede praktijk toegevoegd.
Hoofdstuk 11 handelt over de herwaardering van het
grachtenstelsel en hoofdstuk 12 gaat in op hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.
Met het decreet van 21 december 2001 (BS 29 januari 2002) werden een aantal wijzigingen doorgevoerd
in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. Sindsdien kan de subsidiëring van afvoersystemen voor de
afvoer van uitsluitend afvalwater met een maximaal
debiet van 2 DWA, waarbij het hemelwater langs hetzelfde traject wordt afgevoerd door middel van een
geherwaardeerd grachtenstelsel dat op een milieuverantwoorde wijze in stand wordt gehouden of door
middel van een gelijkwaardige oplossing met inbegrip van de aan dit afvoersysteem gerelateerde retentie- en/of infiltratievoorzieningen voor hemelwater,
opgetrokken worden tot 100%.
Het Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari
2002 (BS 10 april 2002) met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en
van de bouw door de gemeenten van kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallatie, bepaalt in hoofdstuk
2, artikel 2, §3 dat de gewestbijdrage wordt verhoogd
tot 100% voor de aanleg van een afvoersysteem van
uitsluitend afvalwater(doorsnede 2 DWA), waarbij
het hemelwater wordt afgevoerd langs hetzelfde traject door middel van een geherwaardeerd grachtenstelsel dat op een milieuverantwoorde wijze in stand
wordt gehouden of door middel van een gelijkwaardige oplossing; alsook voor de aanleg van de met het
rioleringsproject gerelateerde retentie- en/of infiltratievoorzieningen voor hemelwater.
Totstandkoming van deze aanvulling
Momenteel bevat de code van goede praktijk weinig
specifieke bepalingen voor het ontwerpen van leidingen die uitsluitend bestemd zijn voor het transport van
afvalwater. De administratie heeft dan ook aan de
KULeuven de opdracht gegeven om aanvullende ontwerpregels voor zuivere afvalwaterleidingen op te
stellen.
De studie werd gevolgd door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij, de NV Aquafin en Aminal, afdeling Water.
De afdeling Water van de administratie Milieu-, Landen Waterbeheer zal deze aanvulling op de code van
goede praktijk volgen en de eventuele aanpassingen
aan de nieuwe stand van de techniek in de toekomst
aan mijn goedkeuring voorleggen.
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Toepassingsgebied
De code van goede praktijk moet overeenkomstig artikel 8, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering van
1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van
de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de
bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, gehanteerd worden als toetsingskader voor de in het kader van dit besluit voor
subsidie ingediende dossiers voor de aanleg en verbetering van openbare rioleringen en van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Beschikbaar gestelde documenten
De code van goede praktijk voor het ontwerp en
gebruik van DWA-systemen vormt een geheel met
deze omzendbrief.
De afdeling Water van Aminal wordt gelast deze aanvulling op de bestaande code van goede praktijk kosteloos te verspreiden bij alle betrokkenen die het boek
"Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid
in Vlaanderen, Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties" al besteld hebben.
Het boek "Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, Code van goede praktijk
voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties" is voor 7,44 euro te verkrijgen bij de
Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Informatie,
A. Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem.
Ten slotte kan ook een kopie van de volledige studie
die aan de grondslag ligt van de opgestelde code worden aangevraagd bij de afdeling Water van de administratie Milieu-, Land- en Waterbeheer, E. Jacqmainlaan 20, bus 5 te 1000 Brussel, tel.: 02 553 21 11,
e-mail: water@lin.vlaanderen.be.
Ik verzoek u deze omzendbrief ter kennis te brengen
van alle gemeentebesturen van uw provincie en op te
nemen in het Bestuursmemoriaal van uw provincie.
(get.) Vera Dua
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
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Bijlage: Code van goede praktijk voor het ontwerp en gebruik van DWA-systemen in Vlaanderen
1 Systeemkeuze
Bij de afvoer van zuiver afvalwater door leidingen kan gekozen worden tussen twee grote groepen van systemen:
gravitaire systemen en drukrioolsystemen.
Gravitaire systemen
Bij gravitaire systemen komt het afvalwater van de individuele woningen in een buis met kleine diameter terecht
en wordt het naar een lagergelegen punt gebracht, waar een zuivering of een verdere doorvoer van het afvalwater mogelijk is. Die mogelijkheid is vooral interessant op de plaatsen waar de tussenafstand tussen de aan te sluiten woningen relatief beperkt is. Typische voorbeelden hiervan zijn verkavelingen met open bebouwing, lintbebouwing, enzovoort.
Binnen de groep van de gravitaire systemen kan een onderscheid worden gemaakt tussen zuiver gravitaire systemen (§2), gravitaire systemen met voorbezinkingsputten (§3) en gravitaire systemen gecombineerd met pompstations (§4).
De hiernavolgende ontwerpregels zijn geldig voor zelfreinigende riolen. Dat betekent dat de systemen relatief
onderhoudsvriendelijk zijn, op voorwaarde dat geen oneigenlijk gebruik van de riolen wordt gemaakt.
Als afgeweken wordt van deze ontwerpregels, zal dat tot gevolg hebben dat de riolen minder zelfreinigend zullen zijn en dat bijgevolg het onderhoud zal moeten worden opgevoerd.
Drukrioolsystemen
Daarnaast is het ook mogelijk om te werken met drukriolen (§5). Hierbij wordt ter hoogte van elke woning of
cluster van woningen een kleine pompput geïnstalleerd, die het verzamelde afvalwater in een drukleiding pompt.
Dat systeem zal bij voorkeur worden gebruikt waar de afstand tussen de aan te sluiten woningen groot is. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan zeer verspreide bebouwing in het buitengebied.
Welk systeem het meest geschikt is, hangt vaak af van de lokale omstandigheden. Elk van deze types van DWAsystemen moet op maat worden gedimensioneerd, rekening houdend met de hydraulica van pieklozingen en
het gewenste zelfreinigende vermogen. In vele gevallen zullen hybride systemen de beste oplossing bieden. De
combinatie van gravitaire riolen en pompen levert heel wat extra mogelijkheden op. Als de pompdebieten oordeelkundig worden gekozen, kunnen de hellingen van de afwaartse gravitaire DWA-leidingen sterk beperkt
worden zonder het zelfreinigende vermogen te verminderen.
2 Dimensionering van gravitaire DWA-leidingen
Een DWA-riool wordt ontworpen voor een piek-DWA, berekend als volgt:

Met: p = ontwerppiekfactor
q = verbruik per inwoner per dag = 150 l/dag per inwoner
N = aantal inwoners
Het DWA-riool wordt ontworpen bij een halfvolle leiding met een piekfactor, gelijk aan 1,7 (deze piek-DWA
wordt ook wel DWA14 genoemd omdat dat overeenkomt met het DWA-dagvolume, gespreid over 14 uur). Zo kunnen de maximale DWA-debieten uit de dag-nachtcyclus met een piekfactor van 3,4 worden afgevoerd met een
vollopende leiding (er kan dus maximaal 2 DWA14 worden afgevoerd).
De minimale diameter voor een DWA-leiding mag niet kleiner zijn dan 150 mm. Als er een verhoogd risico op
verstopping is, of als er een grotere toegankelijkheid gewenst is met betrekking tot controle- en onderhoudsapparatuur, kan een minimale diameter van 200 of 250 mm worden genomen. Er moet naar boven afgerond worden naar een commercieel beschikbare maat (na afronding van de berekende diameter tot op 1 cm nauwkeurig).
Voor huisaansluitingen is een minimale diameter van 100 mm noodzakelijk. Er zijn geen gravitaire aansluitingen
toegelaten van toestellen die onder het gelijkvloerse niveau liggen. DWA-riolen moeten net zoals gemengde riolen zonder problemen onder druk kunnen komen. Er mogen geen overstorten zijn in DWA-systemen.
Als er ook industrieel afvalwater in de DWA-riolen terechtkomt, kan dat worden ingerekend bij de dimensionering door de maximaal vergunde uurlijkse debieten op te tellen bij de huishoudelijke DWA-piekdebieten (bij piekfactor 3,4 of 2 DWA14) en door te dimensioneren voor een vollopende leiding. Voor geplande industriezones kan
een ontwerpdebiet van 0,25 l/s/ha worden gehanteerd (bij halfvolle leiding). Voor grote of speciale gebouwen
(scholen, ziekenhuizen, hotels, sportcomplexen, kantoren, enz.) kan het best een detailberekening worden uitgevoerd met een statistische berekeningsmethode of met een empirische methode om het gemiddelde afvalwaterdebiet en de piekfactor te bepalen. Parasitaire debieten (infiltratie, drainage, beekwater, enz.) horen niet thuis in

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 29 JANUARI 2003

23

een DWA-riool. Verkeerde aansluitingen (zoals regenwateraansluitingen, drainage, enz.) moeten dan ook absoluut vermeden worden.
Een DWA-systeem moet geïnspecteerd en gespoeld kunnen worden. Hiervoor hoeft het DWA-systeem niet toegankelijk te zijn voor personen, maar volstaan toezichtsputjes die voldoende groot zijn om de nodige controleen onderhoudsapparatuur in te brengen. Als het (afwaartse) DWA-riool kleiner is dan 250 mm, moet de diameter van de toezichtsputjes (-schouwen) minstens 250 mm zijn. Voor een (afwaarts) DWA-riool met een diameter
vanaf 250 mm moet de diameter van de toezichtsputjes (-schouwen) minstens gelijk zijn aan de diameter van het
(afwaartse) DWA-riool. Voor huisaansluitingen volstaan toezichtsputjes met dezelfde diameter als de (afwaartse)
leiding, alhoewel het ook hiervoor aan te raden is om een grotere diameter te kiezen.
De maximaal toegelaten strenglengte tussen twee toezichtsputjes is 75 m. Bij een verandering van richting, helling, diameter en bij verbindingen moet er een toezichtsputje zijn. Op plaatsen waar belangrijke leidingen samenkomen, kan een mantoegankelijke put nuttig zijn. Bij het gebruik van bochten en andere tussenstukken mag de
binnendiameter niet ingesnoerd zijn.
Om blijvende sedimentatie te beperken in gravitaire rioolleidingen, is voor DWA-riolen een minimale schuifspanning nodig die gelijk is aan 2 N/m2. Om zelfreinigende DWA-riolen te verkrijgen, moet die schuifspanning
uurgemiddeld minstens 1 keer per dag voorkomen. Die minimale schuifspanning kan daartoe berekend worden
op basis van het DWA-debiet met de veralgemeende piekfactor van 1,7. De schuifspanning J wordt berekend als
volgt :

Hierin is : ∆ = dichtheid van water = 1000 kg/m3
g = valversnelling = 9,81 m/s2
U = de hydraulische straal [m]
Sf = verhang (meestal gelijk aan S0 = de helling van het riool) [-]
Als de minimale helling bepaald wordt op basis van een minimale schuifspanning van 2 N/m2 bij een halfvolle
leiding, wordt voor volledig gravitaire riolen voor elke diameter een minimale helling verkregen zoals weergegeven in tabel 1. Leidingen met een vullingsgraad die kleiner is dan 50%, moeten onder een grotere helling worden geplaatst om een schuifspanning van 2 N/m2 te verkrijgen, zoals weergegeven in tabel 1 en figuur 1 (volledig gravitaire riolen zonder pompen).

Figuur 1: Minimale helling voor volledig gravitaire DWA-riolen bij vullingsgraad ≤ 50% om een schuifspanning
van 2 N/m2 te verkrijgen (piekfactor = 1,7 en debiet = 150 l/IE/dag)
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Tabel 1: Uiterste grenzen voor de minimale hellingen van volledig gravitaire DWA-riolen en huisaansluitingen
die nodig zijn om een schuifspanning van 2 N/m2 te verkrijgen
diameter (mm)

minimale helling
bij 1 IE

minimale helling
bij 50% vulling

100

10,1‰

8,2‰

150

10,8‰

5,4‰

200

11,6‰

4,1‰

250

12,3‰

3,3‰

300

2,7‰

350

2,3‰

400

2,0‰

Er wordt met een standaardruwheid ks (White-Colebrook) van 1,5 mm gerekend (equivalente Manningcoëfficiënt
= 0,013 s/m1/3). Hierin zit het effect van lokale ladingsverliezen vervat. Voor afvalwaterriolen volstaat een minimale gronddekking van 0,5 m. Daarbij moet wel nagegaan worden of dat voldoende is om de stabiliteit van de
leiding te garanderen.
Om opstuwing te voorkomen bij een diametertoename in een DWA-systeem, moeten de leidingen met gelijk
kruinpeil worden aangesloten. Voor DWA-riolen moeten vermazingen worden vermeden.
3 Gravitair rioleringssysteem met voorbezinkingsputten
Om bezinking in DWA-riolen sterk te beperken, kan een voorbezinkingsput geïnstalleerd worden. Als het louter
om bezinking gaat, kan al het afvalwater (zwart afvalwater (wc) en grijs afvalwater (bad, keuken, enz.)) in dezelfde put terechtkomen. Er mag geen regenwater of drainagewater in de put stromen. Een voorbezinkingsput moet
geregeld (ongeveer jaarlijks) geruimd worden. Als de voorbezinkingsput meer dan 10 m van de woning gelegen
is, is het aan te raden om een vetafscheider te plaatsen op de afvoerleiding van keukenafvalwater, zo ver mogelijk opwaarts (zo dicht mogelijk bij de bron). Voor restaurants en grote keukens is een vetafscheider altijd nodig.
Er is een geregelde controle nodig en vet en olie moeten verwijderd worden telkens als de drijflaag een bepaalde dikte heeft bereikt.
De bezinking wordt vooral bepaald door de oppervlaktebelasting (debiet gedeeld door horizontale oppervlakte).
De grootte van de voorbezinkingsput moet van die aard zijn dat de deeltjes bezinken die anders in het riool zouden bezinken. Als de grens voor de minimale schuifspanning in het riool wordt gelegd bij 1 N/m2, leidt dat tot
een minimale putoppervlakte van 0,8 m2 (0,15 m2/IE bij meer dan 5 IE) en een minimaal nuttig volume van 1500
l (300 l/IE bij meer dan 5 IE). Het minimale putvolume is ook nodig om voldoende capaciteit te hebben om het
sediment op te slaan.
Een verlaagde grens voor de schuifspanning in het riool van 1 N/m2 heeft tot gevolg dat de minimale hellingen
van de riolen ook kleiner worden (tabel 2). Die lagere minimale hellingen kunnen enkel toegepast worden als op
alle inlaten van het beschouwde DWA-(sub)systeem een voldoende grote voorbezinkingsput is geïnstalleerd.
Leidingen met de minimale diameter en een vullingsgraad die kleiner is dan 50%, moeten onder een grotere helling worden geplaatst om een schuifspanning van 1 N/m2 te verkrijgen, zoals weergegeven in tabel 2 en figuur 2
(volledig gravitaire riolen).
Tabel 2: Uiterste grenzen voor de minimale hellingen van volledig gravitaire DWA-riolen en huisaansluitingen
die nodig zijn om een schuifspanning van 1 N/m2 te verkrijgen
diameter (mm)

minimale helling
bij 1 IE

minimale helling
bij 50% vulling

100

4,3‰

4,1‰

150

4,5‰

2,7‰

200

4,8‰

2,0‰

250

5,1‰

1,6‰

300

1,4‰

350

1,2‰

400

1,0‰
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Figuur 2: Minimale helling voor volledig gravitaire DWA-riolen bij vullingsgraad ≤ 50% om een schuifspanning
van 1 N/m2 te verkrijgen (piekfactor = 1,7 en debiet = 150 l/IE/dag)
4 Gravitaire DWA-riolen met interne pompen
Als pompen gebruikt worden in een gravitair DWA-rioolstelsel om het afvalwater op te pompen, moet in het gravitaire riool afwaarts van de pomp de minimale schuifspanning van 2 N/m2 minstens gedurende 3 minuten per
dag worden bereikt. Bij een goede keuze van de pompcapaciteit volstaan hiervoor kleinere hellingen dan voor
volledig gravitaire riolen.
5 Drukriolering
Het nuttige volume van de pompput is de som van het werkingsvolume, het buffervolume en het alarmvolume.
Het werkingsvolume bevindt zich tussen aan- en afslagpeil van de pomp. Het buffervolume ligt tussen aanslagpeil en alarmpeil. Het alarmvolume is het volume boven het alarmpeil. Het alarmvolume moet minstens gelijk
zijn aan 125 l/IE, overeenkomstig een maximale interventietijd van 12 uur. Als een interventie niet gegarandeerd
is binnen 12 uur, moet het alarmvolume Valarm [l] groter worden gedimensioneerd, overeenkomstig de duur Tint
[uur] waarin de interventie wordt gegarandeerd:

Het werkingsvolume wordt bepaald door het pompdebiet Qp en is minstens gelijk aan het volume dat in 1 minuut
verpompt kan worden bij het maximale werkingsdebiet van de pomp (= Qp (l/s) H 60 s), zodat de pomptijd minstens 1 minuut bedraagt, tenzij die tijd bij een laag aantal aangesloten IE niet gehaald kan worden. Het maximale werkingsvolume is gelijk aan een derde van het dagvolume (50 l/IE H # IE), zodat de verblijftijd in de put
beperkt blijft tot maximaal 12 uur (de verblijftijd is langer dan 8 uur vanwege de dag-nachtcyclus). Het buffervolume is minstens gelijk aan 10 l/IE H # IE. Het buffervolume kan geoptimaliseerd worden op basis van het
pompdebiet en de aansluitingsgraad, zodat het alarmvolume minder frequent moet worden aangesproken. Er mag
geen regenwater of drainagewater in de put terechtkomen.
De keuze van de pomp wordt bepaald uit de combinatie van de pompkarakteristiek en de karakteristiek van de
ladingsverliezen. Dat geeft het werkingspunt en dus het pompdebiet. Alle pompen op eenzelfde drukleidingensysteem moeten binnen een vrij smalle variatie van werkingsdebieten liggen (in het ideale geval allemaal gelijk).
Als meer pompen gelijktijdig in werking treden, zal het pompdebiet dalen. Opdat de pompdebieten niet te sterk
dalen voor de opwaartse pompen, kan in opwaartse putten een krachtiger pomp (grotere opvoerhoogte) geplaatst
worden. Als alternatief kan ook een sturing aangebracht worden, waarbij slechts een maximaal aantal pompen
gelijktijdig kan werken. Het werkingsdebiet moet niet variëren met het aantal aangesloten IE, omdat dat via de
schakelfrequentie kan worden opgevangen. De minimale diameter voor een persleiding is 50 mm (vanwege de
beschikbaarheid mag dat de buitendiameter zijn). De minimale gronddekking is 0,8 m.
Als er vermalende of versnijdende pompen worden gebruikt, volstaat een minimale schuifspanning in de drukleidingen van 1,5 N/m2, vooral omdat door afrondingen naar een commercieel beschikbare diameter de schuifspanning in het grootste gedeelte van de leidingen groter zal zijn. Bij het gebruik van andere pomptypes moet een
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minimale schuifspanning van 2 N/m2 worden gehanteerd. Die minimale schuifspanning moet minstens gedurende 10 minuten per dag overschreden worden. Verder geldt een maximale snelheid van 3 m/s. Er wordt met een
standaardruwheid ks (White-Colebrook) van 0,3 mm gerekend (equivalente Manningcoëfficiënt = 0,01 s/m1/3).
Voor het ontwerpdebiet dat minstens 10 minuten per dag wordt overschreden, kunnen de minimale leidingdiameters afgelezen worden in figuur 3 overeenkomstig een schuifspanningscriterium van 1,5 N/m2. Voor de toevoerleiding tussen pomp en drukriool is in elk geval een hogere schuifspanning van 2 N/m2 vereist. Dat leidt tot
een minimaal pompdebiet van 1 l/s bij een minimale diameter van 50 mm. Het maximale pompdebiet wordt
bepaald door het criterium van de maximale snelheid van 3 m/s, wat leidt tot een maximaal pompdebiet dat gelijk
is aan ongeveer 4,5 l/s bij het gebruik van een minimale diameter van 50 mm.

Figuur 3: Dimensioneringsgrafiek voor drukriolen uitgaande van het ontwerpdebiet dat gedurende 10 minuten
per dag wordt overschreden (uitwendige diameter F voor PE SDR 17,6), gebaseerd op de minimale schuifspanning Φ van 1,5 N/m2 voor de maximale diameter Dmax en op de maximale snelheid U van 3 m/s voor de minimale diameter Dmin.
6 Spoeling en onderhoud
De mogelijkheid tot spoelen van DWA-leidingen door opwaarts enkele regenwaterinlaten aan te brengen is beperkt
omdat voldoende grote spoeldebieten alleen met een lage frequentie of een grote aangesloten verharde oppervlakte zijn te verkrijgen. Bovendien mogen die spoeldebieten afwaarts geen capaciteitsproblemen opleveren. Een
te groot spoeldebiet na de samenloop van leidingen kan worden opgevangen door een tijdelijk spoeldebiet te genereren, via een pomp die af en toe een korte tijd aanslaat of via een reservoir dat via een sifon plots leegloopt. De
spoeltijd moet kort zijn (1 tot 10 minuten) om de kans op grote debieten vanwege meerdere gelijktijdig werkende spoelinlaten te beperken en te grote spoelvolumes te vermijden. Het spoeldebiet kan het best even groot zijn
als de helft van de capaciteit van de te spoelen leiding.
Ondanks alle voorzorgen met betrekking tot het ontwerp blijven DWA-systemen gevoelig voor dichtslibbing en
verstopping. Daarom is er geregeld toezicht en onderhoud nodig. De aandacht hiervoor start al in de ontwerpfase. Het is noodzakelijk dat een onderhoudsplan integraal deel uitmaakt van het ontwerp van een DWA-systeem.
Dat onderhoudsplan omvat een inschatting van de kritieke punten van het systeem en van de aard en de frequentie van de kritieke situaties, een planning voor het toezicht op de goede werking van het systeem en een actieplan
voor probleemsituaties. Ook de controle op de aansluitingen (enkel DWA, geen regenwater en dergelijke) maakt
integraal deel uit van het project.
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Nr. 9 - Omzendbrief BA-2002 betreffende de openbaarheid van vergaderingen van de raad voor
maatschappelijk welzijn, de bijzondere comités en
het vast bureau, de OCMW-meerjarenplanning en
het samenwerkingsprotocol tussen gemeente en
OCMW
Vl.Gem.I.3/02/991/208-1
Brugge, 23 januari 2003
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk
welzijn
van de gemeenten in de provincie
Geacht college,
Mijnheer, mevrouw de voorzitter,
Op verzoek van de Vlaamse ministers van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken en van Welzijn, Gezondheid, Gelijke
Kansen en Ontwikkelingssamenwerking vraag ik uw
aandacht voor hun omzendbrief van 6 december 2002
betreffende de openbaarheid van vergaderingen van
de raad voor maatschappelijk welzijn, de bijzondere
comités en het vast bureau, de OCMW-meerjarenplanning en het samenwerkingsprotocol tussen
gemeente en OCMW.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 9 januari 2003, blz. 756 tot en met 759.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
Omzendbrief BA-2002/19
Aan de provinciegouverneurs
Ter kennisgeving aan:
- de colleges van burgemeester en schepenen
- de OCMW-besturen
6 december 2002
Betreft: de openbaarheid van vergaderingen van de
raad voor maatschappelijk welzijn, de bijzondere comités en het vast bureau, de
OCMW-meerjarenplanning en het samenwerkingsprotocol tussen gemeente en
OCMW
Op 14 augustus 2002 verscheen in het Belgisch
Staatsblad het decreet van 5 juli 2002 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
wat betreft de openbaarheid van de vergaderingen.
Bij gebrek aan een overgangsbepaling is het decreet
in werking getreden op 24 augustus 2002, de tiende
dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Het decreet legt drie wijzigingen vast. Met deze
omzendbrief willen we met betrekking tot die aangelegenheden een en ander verduidelijken.
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I. Toelichting bij het decreet van 5 juli 2002
A Openbaarheid van de vergaderingen
1 REGELGEVING
Artikel 31 van de organieke wet wordt vervangen
door: "De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar. Met uitzondering
van de begrotingsbesprekingen kan deze raad met een
tweederde meerderheid van de aanwezige leden, in
het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat
de vergadering niet openbaar is. De vergadering is niet
openbaar als het over personen gaat. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering. De
besloten vergadering kan slechts plaatsvinden na de
openbare vergadering. Wanneer tijdens de openbare
vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in
besloten vergadering moet worden voortgezet, wordt
dit punt behandeld na het sluiten van de openbare vergadering."
2 VERDUIDELIJKINGEN
2.1 De vergaderingen van de Bijzondere Comités en
het Vast Bureau zijn openbaar.
Artikel 35, tweede lid, van de organieke wet bepaalt
dat artikel 30 tot en met 34 van de OCMW-wet van
toepassing zijn op de vergaderingen van het Vast
Bureau en de Bijzondere Comités. Uit deze tekst van
de wet volgt dan ook dat de vergaderingen van het
Vast Bureau en de Bijzondere Comités openbaar zijn.
Derhalve kan een vergadering van de raad, van het
Vast Bureau en van de Bijzondere Comités slechts in
besloten zitting doorgaan, indien twee derden van de
leden van de vergadering daartoe beslissen, en dit
enkel in het belang van de openbare orde en op grond
van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. Deze
laatste twee voorwaarden moeten cumulatief vervuld
zijn. Beslissingen van algemene aard van welk orgaan
dan ook van het OCMW dat de vergaderingen van het
betrokken orgaan niet openbaar zullen gehouden worden, zijn dan ook uit den boze.
Aangezien dit nieuwe artikel de tekst van artikel 93
van de Nieuwe Gemeentewet letterlijk overneemt,
kunnen we voor praktische toepassingsmodaliteiten
verwijzen naar een vaste rechtspraak en rechtsleer,
gebaseerd op de gemeentelijke praktijk. Zie ter zake
DUJARDIN, J., SOMERS, W., VAN SUMMEREN,
L. en DEBYSER, J., Praktisch handboek voor
gemeenterecht, Brugge, die Keure, 2001.
We willen echter de aandacht van de OCMW’s vestigen op een voorstel van decreet, ingediend in het
Vlaams Parlement door de mevrouwen Ann De Martelaer, Patricia Ceyssens en Sonja Becq en de heren
Dirk De Cock en Dany Vandenbossche, stuk 1467
(2002-2003) - nr. 1, waarbij voorgesteld wordt artikel
35, tweede lid, van de organieke wet opnieuw te wijzigen en te bepalen dat de artikels 30, 32, 33 en 34

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 29 JANUARI 2003

van toepassing zijn op de vergaderingen van het vast
bureau en de bijzondere comités, tevens te bepalen
dat artikel 31 van toepassing is op de vergaderingen
van de bijzondere comités en dat de vergaderingen
van het vast bureau met gesloten deuren worden
gehouden.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van de lokale besturen om de werkingsregels
die van toepassing zijn op de gemeentebesturen en de
OCMW’s zoveel als mogelijk gelijklopend te maken.
Aangezien de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen niet openbaar zijn, lijkt het
logisch te bepalen dat ook de vergaderingen van het
vast bureau met gesloten deuren gehouden worden.
Dit voorstel van decreet moet echter nog een volledige parlementaire behandeling krijgen vooraleer het in
werking kan treden.
Bovendien raakt dit voorstel van decreet niet aan de
openbaarheid van de vergaderingen van de bijzondere comités.
2.2 Over personen
Naar analogie van artikel 94 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het vernieuwde artikel 31 van de organieke wet dat de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn niet openbaar is zodra het over
personen gaat, met andere woorden bij de behandeling van agendapunten die personen betreffen.
In de eerste plaats denken we hier aan de beslissingen
tot toekenning van individuele dienstverlening/leefloon en de eventuele terugvorderingen in dat verband.
Verder betekent dit onder meer dat elke voordracht
van kandidaten, elke benoeming, elke beslissing
waarbij de administratieve toestand van een personeelslid wordt vastgesteld (ontslag, pensionering,...)
in besloten zitting moet worden behandeld. Uiteraard
is de zitting ook besloten als de raad beraadslaagt en
besluit over het opleggen van een tuchtstraf aan een
personeelslid. Hetzelfde geldt voor de zitting waarop
de raad een ambtenaar die tuchtrechtelijk vervolgd
wordt, moet horen in zijn verdedigingsmiddelen. Artikel 52 van de organieke wet bepaalt dat de tuchtregeling voor gemeentepersoneel ook van toepassing is
op het statutaire OCMW-personeel. In concreto betekent dit dat de hoorzitting van de raad, krachtens artikel 306 van de Nieuwe Gemeentewet, in het openbaar
moet worden gehouden als de betrokken ambtenaar
hierom verzoekt. In dezelfde zin moet de raad getuigen in een tuchtprocedure horen in besloten zitting,
maar kan de raad volgens artikel 304 van de Nieuwe
Gemeentewet op verzoek van de betrokken ambtenaar die getuigen in het openbaar horen. De opgeroepen getuige kan zich evenwel tegen de openbaarheid verzetten.
De vergadering dient daarentegen niet achter gesloten deuren plaats te vinden wanneer de raad moet
beraadslagen over de voordracht of aanduiding van
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sommige van zijn leden als vertegenwoordigers van
het OCMW in een of andere instelling of organisme.
Met discussies over personen worden immers discussies bedoeld waarbij sprake is van buitenstaanders
of waarin de private levens- of belangensfeer van
raadsleden betrokken wordt. Indien de raad evenwel
de politieke opvattingen van een raadslid of de handelingen die het in of bij de uitoefening van zijn mandaat heeft gesteld, bediscussieert, is de zitting openbaar. Het voordragen of aanduiden van vertegenwoordigers in allerlei organismen en overlegstructuren betreft het politiek handelen van een raadslid als
mandataris en dient bijgevolg in de openbare zitting
te gebeuren (zie terzake o.a. SOMERS, W., Recht in
de gemeente, Gemeenteraad - samenstelling en werking, Brugge, die Keure, 2002, blz. 281-297).
Bovendien houdt het feit dat over sommige agendapunten de raad bij geheime stemming dient te besluiten, niet in dat de raad daarom al deze agendapunten
in besloten zitting moet behandelen (SOMERS, W.,
o.c., blz. 282, nr. 167). Over het voordragen of aanduiden van vertegenwoordigers dient overeenkomstig
artikel 33, § 2 van de organieke wet geheim gestemd
worden, doch deze stemming vindt plaats in de openbare zitting.
Dezelfde redenering dient gevolgd te worden bij de
beraadslaging over de gunning van overheidsopdrachten. Ook hier gaat het weliswaar over personen,
doch niet over de private levenssfeer van die personen. Het betreft hier de zakelijke belangen van de
gemeente en de betrokken inschrijvers, zodat over een
gunning van een overheidsopdracht niet achter gesloten deuren mag beraadslaagd en besloten worden.
In dit verband kan gewezen worden op de mogelijkheid voorzien in artikel 84 van de organieke wet om
de bevoegdheid tot vaststelling van de wijze van gunning en van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het inzetten van de procedure en de toewijzing
van de opdracht over te dragen van de raad voor maatschappelijk welzijn aan budgethouders. Dit artikel
bevat een heel gamma aan mogelijkheden, waaruit de
OCMW’s zelf kunnen kiezen : delegatie naar het vast
bureau, een bijzonder comité, de secretaris, andere
ambtenaren.
Indien het bovenvermeld voorstel van decreet ook
effectief goedgekeurd wordt, zullen de gunningen die
aan het vast bureau gedelegeerd worden niet meer
onder de openbaarheid van de vergaderingen vallen.
Zoals hierboven reeds gesteld moet dit voorstel van
decreet nog behandeld worden in het Vlaams parlement.
2.3 Bekendmaking van de agenda aan het publiek
Naar analogie van artikel 87 bis van de Nieuwe
Gemeentewet worden de agenda, de plaats, de dag,
en het tijdstip van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn ter kennis gebracht van het
publiek door aanplakking aan de zetel van het
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OCMW, op een voor het publiek goed zichtbare
plaats. De agenda maakt melding van de punten die
in de openbare zitting worden behandeld, gevolgd
door de punten die in besloten zitting worden behandeld. Uiteraard worden de namen van de personen
weggelaten bij de punten die in besloten vergadering
behandeld worden. Voorts lijkt het ons wenselijk dat
de pers en de belangstellende inwoners van de
gemeente op hun verzoek op de hoogte gesteld worden van de agenda van de raad voor maatschappelijk
welzijn, eventueel tegen betaling die niet meer mag
bedragen dan de kostprijs. Die agenda kan ook
geplaatst worden op de OCMW-site of in de gemeentelijke infokrant of in de regionale bladen.
2.4 Goedkeuring van de notulen
Voorafgaand aan de goedkeuring van de notulen van
de vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn moeten de raadsleden de mogelijkheid
hebben om opmerkingen te maken en vragen te stellen, zodat de secretaris eventueel wijzigingen kan
aanbrengen. Daarom bevelen wij aan het verslag van
elke raadsvergadering op te splitsen in twee delen: een
eerste deel over de openbare zitting en een tweede
deel over de besloten zitting.
Daarom is het ook wenselijk de notulen die betrekking hebben op het openbare gedeelte van de vorige
vergadering goed te keuren in de openbare zitting en
de notulen die betrekking hebben op het niet-openbare gedeelte van de vorige vergadering goed te keuren in de besloten zitting.
Ook wat de beslissingen van het Vast Bureau, van de
Bijzondere Comités en van het overlegcomité voorzien in artikel 26, §2 en 26bis van de organieke wet
betreft die ter kennis van de raadsleden moeten
gebracht worden, kan dezelfde opsplitsing gehanteerd worden : ze worden ter kennis gebracht in de
openbare of de gesloten zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn, afhankelijk van het openbaar of
gesloten karakter van de vergadering waarin ze genomen en goedgekeurd werden.
2.5 Plaats van de vergadering
Artikel 29, laatste lid, van de OCMW-wet bepaalt dat
de vergaderingen van de raad plaatshebben in de zetel
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, tenzij de raad voor een bepaalde vergadering
anders beslist. Dit betekent dat als de raad van oordeel is dat de gewone vergaderplaats in de zetel van
het centrum onvoldoende ruimte biedt of niet gepast
is om pers en publiek te ontvangen, hij in principe telkens moet beslissen waar de volgende raadszitting zal
plaatshebben. Het volstaat evenwel dat de raad in
iedere vergadering notuleert waar de volgende vergadering plaatsheeft.
Hogervermeld voorstel van decreet wil tegemoet
komen aan de bekommernis dat de raad niet telkens
van vergadering tot vergadering moet beslissen waar
men de volgende keer zal vergaderen. In het voorstel
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van decreet wordt voorgesteld dat de woorden "voor
een bepaalde vergadering" zouden geschrapt worden.
Tevens wordt voorgesteld artikel 29, laatste lid, aan
te vullen met de volgende zin : "Deze plaats wordt in
ieder geval, samen met de agenda van de openbare
zitting, op een van buitenaf goed zichtbare plaats aangeplakt aan de zetel van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn." Op deze wijze is het voor
iedereen duidelijk waar de vergaderingen van de raad
plaats vinden als men buiten de zetel van het centrum
vergadert.
Zoals hierboven reeds gesteld moet dit voorstel van
decreet nog behandeld worden in het Vlaams parlement.
2.6 Verbodsbepalingen
De invoering van een principiële openbaarheid van de
raadszittingen heeft geenszins tot gevolg dat de verbodsbepalingen, opgenomen in artikel 37 van de
OCMW-wet, voortaan van toepassing zijn op iedereen die als toehoorder de raadszittingen kan bijwonen.
Met de zinsnede "en de personen die krachtens de wet
de vergaderingen van de raad mogen bijwonen" worden enkel de personen beoogd die, zij het indirect, aan
de besluitvorming van de raad (kunnen) deelnemen,
zoals de secretaris en de burgemeester.
De bedoeling van de wetgever was de onpartijdigheid
en de persoonlijke belangeloosheid te verzekeren van
alle personen die bij het beslissingsproces zijn betrokken.
Het bovenvermeld voorstel van decreet wil elke
onduidelijkheid hierover definitief beslechten en stelt
voor in artikel 37 de woorden "en de personen die
krachtens de wet de vergaderingen van de raad mogen
bijwonen" te schrappen en een lid toe te voegen dat
luidt als volgt : "De bovenstaande bepalingen zijn
mede van toepassing op de secretaris en de burgemeester."
Aldus wordt tegemoet gekomen aan de oorspronkelijke doelstelling van artikel 37, nl. een verbodsbepaling invoeren voor de leden van de raad, de secretaris
en de burgemeester.
Indien de burgemeester zich, overeenkomstig artikel
26, § 1 van de organieke wet, laat vertegenwoordigen
door een schepen aangewezen door het college van
burgemeester en schepenen, geldt deze bepaling uiteraard ook voor die schepen. Andere personeelsleden
dan de secretaris die occasioneel de vergaderingen
van de raad zouden bijwonen, b.v. om toelichting te
geven bij een bepaald dossier of agendapunt, vallen
onder de toepassing van artikel 50 van de organieke
wet dat de verbodsbepalingen van artikel 37 van toepassing maakt op alle personeelsleden van het
OCMW.
Zoals hierboven reeds gesteld moet dit voorstel van
decreet nog behandeld worden in het Vlaams parlement.
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B. Geheimhoudingsplicht
1 REGELGEVING
In artikel 36, derde lid, van de organieke wet worden
de woorden "vergaderingen van de raad" vervangen
door de woorden "besloten vergaderingen van de
raad".
2 VERDUIDELIJKING
Wat de geheimhoudingsplicht betreft, wijzigt het
decreet van 5 juli 2002 de organieke wet. Raadsleden,
of iedereen die de vergaderingen mag bijwonen,
mogen voortaan vrijuit praten over de punten die in
het openbare gedeelte van de vergadering aan bod zijn
gekomen. Het besloten gedeelte is uiteraard nog
steeds aan de geheimhoudingsplicht onderworpen.
C. Meerjarenplan met protocol
1 REGELGEVING
In artikel 88, §1, van de OCMW-wet, vervangen bij
het decreet van 17 december 1997, wordt het derde
lid vervangen door wat volgt : "Het meerjarenplan
bevat als bijlage een protocol, in consensus opgesteld
door het overlegcomité, dat de taakafspraken en de
samenwerking tussen OCMW en gemeente vastlegt.
Het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de gemeenteraad, die het plan desgewenst kan
aanpassen."
2 VERDUIDELIJKING
Deze wijziging van de organieke wet brengt met zich
mee dat het meerjarenplan in ieder geval moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, in tegenstelling tot de vroegere regeling waarbij de gemeenteraad dat plan enkel moest goedkeuren bij gebrek aan
consensus in het overlegcomité. De gemeenteraad kan
het plan eventueel ook aanpassen.
OCMW’s die op het ogenblik van de inwerkingtreding van het decreet van 5 juli 2002 houdende wijziging van de OCMW-wet, nl. op 24 augustus 2002,
reeds over een meerjarenplan beschikten dat door de
raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld
en door het overlegcomité in consensus positief werd
geadviseerd, hoeven dit meerjarenplan niet meer ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Voor deze meerjarenplannen volstaat een kennisgeving aan de gemeenteraad. Deze OCMW’s handelden op dat moment immers overeenkomstig de toen
geldende decretale bepalingen. Wijzigingen aan dit
meerjarenplan moeten echter wél aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
Meerjarenplannen die echter op 24 augustus 2002 de
vroegere van toepassing zijnde procedure nog niet
volledig doorlopen hadden (vaststelling door de raad
voor maatschappelijk welzijn en een positief consensusadvies van het overlegcomité), vallen wél onder
de nieuwe procedure en vormvereisten.
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Het meerjarenplan moet vergezeld zijn van een protocol dat de taakafspraken en de samenwerking tussen OCMW en gemeente vastlegt. Dit protocol wordt
in consensus door het overlegcomité opgesteld.
Elke gemeente en elk OCMW moet over zo’n protocol beschikken, ongeacht of het OCMW reeds vóór
24 augustus 2002 over een meerjarenplan beschikt dat
door de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld en door het overlegcomité in consensus positief geadviseerd werd, dan wel of dit meerjarenplan
onder de goedkeuringsprocedure valt zoals van toepassing vanaf 24 augustus 2002.
Dit protocol sluit trouwens perfect aan bij artikel 12
van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de
regels inzake de dotatie en de verdeling van het
Vlaams Gemeentefonds. Dit artikel bepaalt dat elke
gemeente kan vragen om een deel van zijn aandeel in
het Gemeentefonds rechtstreeks op de rekening van
het OCMW te storten. De beslissing daartoe moet uitgaan van de OCMW-raad en de gemeenteraad.
Het ligt voor de hand dat het overleg tussen gemeente en OCMW over het deel van het OCMW in het
gemeentelijk aandeel in het Gemeentefonds gevoerd
wordt op basis van een gemeenschappelijke visie op
de samenwerking tussen beide besturen en op basis
van taakafspraken die beide besturen onderling
maken en de beleidskeuzes die er aan de grondslag
van liggen.
Ten gevolge van de bovenvermelde wijzigingen aan
de organieke wet moet deel II, punt 1.1 vorm, van de
omzendbrief BA-2002/11 van 26 juli 2002 als volgt
worden aangevuld:
"Het meerjarenplan omvat verplicht als bijlage een
protocol, in consensus opgesteld door het overlegcomité. Het garanderen van de sociale grondrechten
voor eenieder via een geïntegreerd lokaal sociaal
beleid is meer en meer een taak van zowel de gemeente als het OCMW. Het is vooral om die reden dat het
protocol expliciet moet omvatten wat de taakafspraken en de concrete samenwerking voor de legislatuur
hieromtrent tussen de gemeente en het OCMW zijn.
Door een dergelijk protocol kunnen de lokale besturen erover waken dat overlappingen worden vermeden maar ook – en wat het belangrijkst is – dat alle
aspecten van het sociale luik worden opgenomen
(stuk 756 (2000-2001) – Nr. 2)."
De eerste zin van de tweede paragraaf van deel II, punt
1.2.1 de strategische nota, moet worden vervangen
door de volgende zin: "In de strategische nota, die vertrekt van de afspraken in het protocol, worden de
beleidsopties inzake de externe en de interne werking
van het centrum toegelicht."
De vierde paragraaf van deel II, punt 1.3.1 OCMW’s
die voor de eerste maal een meerjarenplan opmaken,
moet worden vervangen door de volgende bepaling:
"De OCMW’s moeten vanaf 24 augustus 2002 hun
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meerjarenplan laten goedkeuren door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan desnoods aanpassingen
aanbrengen aan het ingediende meerjarenplan. Om
dat te vermijden wordt er best voor gezorgd dat het
advies van het overlegcomité terzake een vertaling is
van een zo ruim mogelijke consensus."
Artikel 88 van de organieke wet bepaalt dat wanneer
een budget binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in het meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van het
budget.
Voornoemde voorwaarde houdt in dat de bedragen
vermeld in schema 7, tabel 4, van de bijlage van het
ministerieel besluit van 20 juni 2001, kleiner moeten
zijn dan of gelijk aan de overeenstemmende bedragen
vermeld in schema 3, tabel 4 van diezelfde bijlage.

We bezorgen deze omzendbrief ook rechtstreeks aan
alle gemeente- en OCMW-besturen.
Deze omzendbrief staat ook op het volgende internetadres:
http://www.binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm.
(get.) Paul Van Grembergen
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
(get.) Mieke Vogels
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid,
Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking

II. Verdere initiatieven van de Vlaamse regering
inzake openbaarheid in de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Het decreet van 5 juli 2002 houdende wijziging van
de OCMW-wet heeft tot doel enerzijds de werking
van het OCMW-bestuur in een meer open sfeer te
laten verlopen en anderzijds de samenwerking tussen
OCMW- en gemeentebestuur te versterken. Dit zijn
twee doelstellingen die de Vlaamse regering onderschrijft en mede aan de basis liggen van het decreet
betreffende het Vlaams Gemeentefonds en het voorontwerp van decreet m.b.t. het lokaal sociaal beleid.
De beleidsthema’s waarrond OCMW’s verschillende
initiatieven nemen kunnen vandaag, meer dan ooit,
alle inwoners van de betrokken gemeente beroeren.
Denken we maar aan het ouderenbeleid, de kinderopvang enz. Dat een openbare raadsvergadering
slechts één van de instrumenten is om die open sfeer
te realiseren en dat een actieve participatie aan het
OCMW-beleid van alle betrokkenen moet worden
vooropgesteld, hoeft geen betoog. Om de bestaande
instrumenten te kennen kan u alvast uit de ervaring
van collega’s uit andere OCMW- en gemeentebesturen putten. De Vlaamse gemeenschap zal in het kader
van het actieplan lokaal sociaal beleid die ervaringsuitwisseling mede ondersteunen.
Wat betreft de samenwerking tussen het OCMW- en
gemeentebestuur heeft de Vlaamse regering reeds een
aantal initiatieven, in het kader van het actieplan
lokaal sociaal beleid, opgestart. Zo werd er ondermeer een enquête gehouden om te peilen of gemeenten en OCMW’s over een protocol beschikken m.b.t.
de onderlinge taakverdeling en samenwerking. Mede
op basis van de enquêteresultaten zal de Vlaamse
gemeenschap bijkomende initiatieven opstarten.
We verzoeken u om in het volgende nummer van het
Bestuursmemoriaal de datum van de publicatie van
deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te vermelden.
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Nr. 10 - Omzendbrief GPI-28 tot opheffing en vervanging van de omzendbrief betreffende de erkenning van de externe artsen van de medische dienst
van de geïntegreerde politie - Erratum
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 23 januari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-28 tot opheffing en vervanging
van de omzendbrief betreffende de erkenning van de
externe artsen van de medische dienst van de geïntegreerde politie - Erratum.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 25 december 2002 (blz. 58245).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 11 - Omzendbrief GPI-29 betreffende de identificatie van de voertuigen van de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 23 januari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-29 betreffende de identificatie
van de voertuigen van de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 2003 (blz. 946-947).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 12 - Omzendbrief GPI-30 betreffende de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor de
statutaire en contractuele personeelsleden van de
politiediensten
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 23 januari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-30 betreffende de invoering van
het recht op borstvoedingspauzes voor de statutaire
en contractuele personeelsleden van de politiediensten.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 16 januari 2003 (blz. 1489 tot 1940).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 - 29 JANUARI 2003

35

BESTUURSMEMORIAAL
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VU: Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

INHOUD

Blz.

Nr. 13 - Leeszaalreglement provinciale Bibliotheek
en Cultuurarchief

13 Leeszaalreglement provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief

37

14 Leeszaalreglement provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief

40

Brugge, 6 februari 2003

15 Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd.
19 december 2002 en de verderzetting
van deze vergadering op 9 januari 2003

41

Mevrouwen,
Mijne heren,

16 Statuten van de Provinciale Jeugdraad
van West-Vlaanderen dd. 19 december
2002

42

17

46

18 Omzendbrief BA 2002/18 - verlenen
van eervolle onderscheidingen in nationale orden en de burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit ten gunste
van het personel van de lokale en regionale besturen

47

19 Omzendbrief betreffende de bevoorrading van personen in arrest, met uitzondering van diegenen die het voorwerp uitmaken van een opsluiting in
een strafinrichting

56

20 Ministeriële richtlijn MFO-5 houdende de opdrachten van federale aard uit
te oefenen door de lokale politie, wat
betreft de opdrachten van bijzondere
bescherming van personen en roerende en onroerende goederen

57

21 Omzendbrief GPI-31 betreffende de
overdracht van functieuitrusting bij
mobiliteit

58

Art. 2 - Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

22 Omzendbrief PLP-28bis betreffende
aanvullende onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting 2003
en een onderrichting voor het opmaken van de politierekening 2002 ten
behoeve van de politiezone

59

Ontwerp van reglement van inwendige orde van
de provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief

23 Omzendbrief PLP-29 betreffende de
begroting van de politiezone - gemeentelijke dotaties aan de politiezones

60

24 Omzendbrief PLP-30 betreffende de
inzameling van morfologische gegevens

61

BESTUURSMEMORIAAL NR. 3 - 12 FEBRUARI 2003

Cultuur, Nr. 2003/XII/B-1

Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 118 § 1 van
de provinciewet, het besluit van de provincieraad houdende het reglement van de provinciale Bibliotheek
en Cultuurarchief, leeszaalwerking ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegend dat het noodzakelijk is de bezoekers in
de leeszaal van de provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief een degelijke leidraad te verschaffen
omtrent de modaliteiten van raadpleging van documenten;
Gelet op de archiefwet van 24 juni 1955 en de daarbij aansluitende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op artikel 65 van de provinciewet;
BESLUIT:
Art. 1 - Het leeszaalreglement voor provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief dat als bijlage bij dit
besluit gevoegd is wordt goedgekeurd.

Algemeen en openingstijden
Art. 1 - De provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief
is een afdeling van het provinciebestuur van WestVlaanderen en gehuisvest in het Provinciehuis Tolhuis, Jan Van Eyckplein 1, 8000 Brugge.
Art. 2 - De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. De openingsuren worden door de Bestendige
Deputatie van West-Vlaanderen in een afzonderlijk
besluit bepaald en ruim bekendgemaakt.
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Art. 3 - Boekentassen en andere voorwerpen, niet
strikt noodzakelijk voor de raadpleging van het fonds,
worden in de vestiaire gedeponeerd. GSM's worden
uitgezet. Het gebruik van draagbare computers is
enkel toegestaan voor zover het de andere bezoekers
niet stoort.
Art. 4 - In de lokalen toegankelijk voor het publiek
geldt een absoluut rookverbod. In de leeszaal wordt
niet gegeten of gedronken en de stilte dient in acht
genomen te worden, teneinde de andere lezers niet te
storen. De bibliothecaris kan de toegang weigeren aan
al wie het leeszaalreglement overtreedt, de studiesfeer
of de openbare orde en rust verstoort.
Art. 5 - Bij brandalarm zijn de bezoekers verplicht de
instructies van het personeel onmiddellijk op te volgen.
Raadpleging en uitleen
Art. 6 - Alle documenten opgesteld in de magazijnen
en de leeszaal van de bibliotheek worden ter plaatse
in de leeszaal geraadpleegd. Via raadpleging van de
catalogi worden de werken opgevraagd en bezorgd
aan de gebruiker. Aanvraag van documenten kan tot
een half uur voor sluitingstijd.
Tien minuten voor sluitingstijd wordt de gebruiker
gevraagd de documenten terug te bezorgen aan de
balie.
Art. 7 - Archieven en brieven kunnen slechts geraadpleegd worden mits inachtneming van de bepalingen
van de archiefwet. Afwijkingen kunnen toegestaan
worden mits schriftelijke toestemming van de auteurs
van de brieven en de archiefstukken of van hun wettelijke erfgenamen of van de personen door wiens
bemiddeling de bibliotheek de stukken verworven
heeft. Elke wijziging in de archiefwet heft de vorige
bepalingen op en treedt onmiddellijk in werking. De
bibliothecaris zal de bibliotheekgebruiker wijzen op
de nieuwste bepalingen.
Art. 8 - Niet gepubliceerde werken (scripties, thesissen enz.) kunnen gedurende een bepaalde periode,
volgens de wens van de auteurs, niet ter raadpleging
gegeven worden.
Art. 9 - Fotokopieën kunnen genomen worden uit de
documenten, voor zover er geen inbreuk gepleegd
wordt op het auteursrecht. Van archieven worden geen
fotokopieën afgeleverd. Uit raadpleegbaar gestelde,
niet gepubliceerde werken (thesissen) worden enkel
fotokopieën afgeleverd mits uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Van de microfilms kunnen eveneens afdrukken bekomen worden, tegen dezelfde prijs
per blad als voor fotokopieën. De prijs van de fotokopieën wordt in een afzonderlijk reglement vastgelegd. De bibliothecaris heeft het recht om het fotokopiëren te verbieden uit preserverings- of conserveringsoverwegingen.
Er worden enkel fotokopieën afgeleverd uit de documenten aanwezig in het fonds van de bibliotheek.
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Art. 10 - Bij het raadplegen van de documenten worden volgende regels nageleefd: de documenten worden enkel met propere handen gemanipuleerd; bij losbladige stukken wordt de oorspronkelijke orde niet
verstoord, de documenten mogen noch op de grond
gelegd worden, noch gekreukt of geplooid worden,
het terugplaatsen van de documenten in hun oorspronkelijke mappen gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Het is verboden enige aanduiding of schrapping aan te brengen, te calqueren of scherpe voorwerpen, lijm, tape of corrector te gebruiken.
Art. 11 - De bezoeker die schade toebrengt aan de
documenten, is verplicht deze te vergoeden door betaling van restauratiekosten of door vervanging.
Art. 12 - Documenten worden enkel in bruikleen
gegeven voor tentoonstellingen, mits voorleggen van
bewijs van verzekering 'van nagel tot nagel'. De waarde van de documenten wordt bepaald door de bibliothecaris.
Van het iconografisch materiaal worden enkel afdrukken gegeven ter illustratie van werken die uitgegeven
worden. De bibliotheek staat zelf in voor de afdruk
van het iconografisch materiaal. De onkosten zijn ten
laste van de aanvrager. Bij gebruik van documenten
uit het fonds van de provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief voor tentoonstellingen of publicaties van
werken dient één exemplaar als bewijsmateriaal gedeponeerd te worden in de bibliotheek. Bij de documenten dient uitdrukkelijk vermeld te worden: 'Fonds
provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief - Brugge'.
Art. 13 - Boeken opgesteld in de open rekken van de
sectie Welzijn kunnen ontleend worden.
Het reglement van uitlening wordt in een afzonderlijk besluit vastgelegd.
Art. 14 - De provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief neemt deel aan het interbibliothecair leenverkeer. De boeken dienen echter in de leeszaal van de
bibliotheek, van waaruit de aanvraag komt, geraadpleegd te worden. Kosten van verzending zijn ten laste van de aanvrager.
Tijdschriften, archieven, iconografie, kostbare en
uiterst zeldzame boeken worden niet interbibliothecair uitgeleend.
Gebruik van Internet
Art. 15 - In de leeszaal kan via één computer verbinding gemaakt worden met Internet. Voor zover deze
niet gebruikt wordt door de bezoekers van de leeszaal
in functie van hun opzoekingswerk, kan op Internet
gesurft worden. Jongeren onder de 12 jaar mogen
enkel onder begeleiding van een ouder of een verantwoordelijke Internet raadplegen. Vooraleer gebruik te
maken van Internet dient men zich aan te melden aan
de balie van de leeszaal.
Art. 16 - Reservering is niet mogelijk. De duur van
een sessie bedraagt maximum 30 minuten.
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Art. 17 - Gebruik van e-mail of chatten is niet toegestaan.
Art. 18 - Er kunnen geen afdrukken van Internet afgeleverd worden. Gegevens mogen niet 'gedownload'
worden. Het gebruik van eigen diskettes is niet toegestaan.
Art. 19 - De bibliotheek kan niet verantwoordelijk
gesteld worden wanneer de toegang tot Internet tijdelijk onderbroken is.
Art. 20 - Zijn uitgesloten:
- het gebruik van Internet voor illegale of commerciële doeleinden
- het raadplegen van informatie die indruist tegen de
Belgische wetgeving
- het schenden van het computerbeveiligingssysteem
- het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie
- het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de
bibliotheek
- het gebruik van eigen software
- het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek
- het opslaan van gegevens van Internet op de harde
schijf van de computer van de bibliotheek.
Art. 21 - Schade aangebracht aan de programmatuur
of apparatuur dient door de verantwoordelijke gebruiker vergoed te worden. De dienst Informatietechnologie van het provinciebestuur van West-Vlaanderen
stelt samen met de bibliothecaris het verschuldigd
bedrag vast.
Art. 22 - Wie de richtlijnen voor het gebruik van Internet niet respecteert kan de toegang tot het Internet ontzegd worden.
Slotbepaling
Art. 23 - Het personeel van de bibliotheek is belast
met de toepassing van dit reglement onder leiding van
de bibliothecaris.
Art. 24 - De lezer kan altijd beroep doen op het personeel van de bibliotheek voor hulp bij opzoekingswerk.
Art. 25 - Dit besluit heft de beslissingen van de
Bestendige Deputatie dd. 24 februari 1967, 7 mei
1987 en 14 mei 1998 betreffende de reglementen van
inwendige orde in de provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief op.
Art. 26 - De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen beslist over alle betwiste en niet in het reglement voorziene gevallen.
Brugge, 19 december 2002.
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune
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Nr. 14 - Leeszaalreglement provinciale Bibliotheek
en Cultuurarchief
Cultuur, Nr. 2003/XII/B-1
Brugge, 6 februari 2003

Art. 5 - Uitgeleende boeken kunnen gereserveerd
worden. Indien het boek beschikbaar is, wordt de lezer
schriftelijk verwittigd. Het boek wordt gedurende 14
dagen ter beschikking gehouden van de lezer.
Art. 6 - De lezer die de boeken beschadigt of verliest,
is verplicht deze te vergoeden door het betalen van de
restauratiekosten of door vervanging.

Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 118 § 1 van
de provinciewet, het besluit van de provincieraad houdende het reglement van de provinciale Bibliotheek
en Cultuurarchief, sectie Welzijn, uitleen van boeken.

Art. 7 - Het algemeen reglement van de bibliotheek
is eveneens van toepassing op de sectie Welzijn.

Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegende dat het noodzakelijk is de bezoekers
van de provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief, sectie Welzijn, een degelijke leidraad te verschaffen
omtrent de modaliteiten van raadpleging van documenten;
Gelet op artikel 65 van de provinciewet;
BESLUIT:
Art. 1 - Het reglement van uitleen voor de provinciale
Bibliotheek en Cultuurarchief, sectie Welzijn, dat als
bijlage bij dit besluit gevoegd is, wordt goedgekeurd.
Art. 2 - Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003
Brugge, 19 december 2002
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune

Reglement voor uitlening van boeken en video's
Art. 1 - De boeken en video's opgesteld in de sectie
Welzijn kunnen ontleend worden.
Art. 2 - Tijdschriften, zowel volledige jaargangen als
afzonderlijke nummers, worden in geen geval ontleend.
Art. 3 - De uitleentermijn bedraagt 1 maand. Bij laattijdig binnenbrengen wordt een boete aangerekend.
De boete bedraagt 15 cent en wordt berekend per week
voor ieder boek. Een begonnen week wordt gelijkgesteld met een week. Het bedrag van de boete kan in
geen geval de waarde van het uitgeleend werk (met
inbegrip van de kosten van inbinding) overschrijden.
Uitgeleende video's, moeten bij binnenbrengen teruggespoeld zijn. Indien dit niet het geval is, dan wordt
een boete van 15 cent aangerekend.
Art. 4 - Er kan slechts éénmaal telefonisch verlengd
worden. Indien het boek gereserveerd is, kan geen
verlenging van uitleentermijn toegestaan worden.
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Nr. 15 - Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 19 december 2002
en de verderzetting van deze vergadering op
9 januari 2003
Provincieraad, Nr. 19.12.2002 - 09.01.2003
Brugge, 6 februari 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouw,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 § 2 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 19 december 2002 en
de verderzetting van deze vergadering op 9 januari
2003 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

9. De raad heeft het leeszaalreglement voor provinciale bibliotheek en cultuurarchief goedgekeurd.
10. De raad heeft het reglement van uitleen voor de
provinciale bibliotheek en cultuurarchief, sectie
welzijn, goedgekeurd.
11. De raad heft het delegatiebesluit van de provincieraad aan de Bestendige Deputatie tot benoeming en ontslag van bepaalde categorieën van het
provinciepersoneel voor het jaar 2003 goedgekeurd.
12. De raad heeft een wijziging van het reglement op
de contractuelen (erratum) goedgekeurd.
13. De raad heeft een motie in verband betreffende
de herstructurering van het hoger onderwijs in
West-Vlaanderen goedgekeurd.
14. De raad heft de samenstelling van het bureau
gewijzigd.
15. De raad heeft de beslissing van de provincieraad
dd. 4 januari 2001 in verband met de samenstelling en de vaststelling van de bevoegdheden van
de raadscommissies gewijzigd.
16. De raad heeft de besluiten van de provincieraad
dd. 29 maart en 26 april 2001 in verband met de
aanduiding en voordracht van provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van diverse intercommunales en verenigingen gewijzigd.

Lijst van de besluiten van de provincieraad van 19
december 2002
1. De raad heeft ake genomen van het samenvattend
verslag over de verslaggeving uitgebracht door de
diverse bestuurders van de intercommunales in
verband met de uitoefening van hun mandaat en
het beleid van deze intercommunales.
2. De raad heeft machtiging verleend om een concessieovereenkomst af te sluiten waarbij de Provincie West-Vlaanderen aanvaardt om als concessiehouder in te staan voor de exploitatie van
het Vlaams bezoekers- en natuureducatief centrum 'De Nachtegaal' te De Panne.
3. De raad heeft het organiek reglement provinciaal
afvaloverlegplatform goedgekeurd.
4. De raad heeft de wijziging van de beheersovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen
en het autonoom provinciebedrijf Westtoer goedgekeurd.
5. De raad heeft advies verleend over het ontwerp
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
'historisch gegroeid bedrijf Spano te Oostrozebeke'.
6. De raad heeft advies verleend over het ontwerp
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de
'zone voor windturbines - Gistel'.
7. De raad heeft het provinciaal reglement in verband met de subsidiëring van de cultuurtoeristische projecten goedgekeurd.
8. De raad heeft het beleidsplan streekgericht bibliotheekbeleid van de Provincie West-Vlaanderen
2003-2007 goedgekeurd.
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Lijst van de besluiten van de provincieraad dd. 9
januari 2003 (verderzetting van de vergadering
van 19 december 2002)
17. De raad heeft het nieuw convenant 2003-2007 met
het RISO inclusief voorstelling programma voor
2003 goedgekeurd.
18. De raad heeft het provinciaal reglement voor de
ondersteuning van initiatieven in het kader van
'oorlog en vrede in de Westhoek' goedgekeurd.
19. De raad heeft de schenking van Karel M. De Lille ten behoeve van de provinciale bibliotheek en
cultuurarchief aanvaard.
20. De raad heeft het bestek en de gunningswijze
(onderhandelingsprocedure) goedgekeurd voor
de opdracht van levering en plaatsing van simulatieapparatuur in het centrum voor maritieme
opleidingen te Zeebrugge (raming: 1.985.000
EUR, incl. BTW).
21. De raad heeft machtiging verleend tot het in concessie geven van 1ha 60a 50ca van het provinciedomein De Kemmelberg met het oog op de
aanplanting van een hoogstamboomgaard voor de
productie van biologisch fruitsap.
22. De raad heeft de beleidsnota betreffende de
samenwerking van de Provincie West-Vlaanderen met Centraal- en Oost-Europa goedgekeurd.
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Nr. 16 - Statuten van de provinciale jeugdraad van
West-Vlaanderen dd. 19 december 2002
Dienst Welzijn, sectie B
Nr. P02-8-4-02-1
Brugge, 6 februari 2003
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet
wordt bekendgemaakt in het provincieblad, de beslissing dd. 19 december 2002 van de provincieraad houdende de statuten van de provinciale jeugdraad van
West-Vlaanderen.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Statuten van de provinciale jeugdraad van WestVlaanderen, goedgekeurd door de provincieraad
van West-Vlaanderen
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Art. 1 - In deze statuten wordt verstaan onder:
- provincieraad: de provincieraad van West-Vlaanderen;
- Bestendige Deputatie: de Bestendige Deputatie van
de provincieraad van West-Vlaanderen;
- werkjaar: van 1 september tot 31 augustus van het
volgende kalenderjaar.
Art. 2 - De provinciale jeugdraad van West-Vlaanderen bestaat uit:
- de algemene vergadering van de provinciale jeugdraad van West-Vlaanderen, hierna de raad genoemd;
- het vast bureau van de provinciale jeugdraad van
West-Vlaanderen, hierna het vast bureau genoemd;
- de werkgroepen van de provinciale jeugdraad van
West-Vlaanderen, hierna de werkgroepen genoemd.
Hoofdstuk 2 - De raad
Oprichting
Art. 3 - De raad dient, uiterlijk zes maanden na de
installatie van een nieuwe provincieraad, door de provincieraad erkend of opgericht te worden. De Bestendige Deputatie brengt de Vlaamse gemeenschap hiervan binnen de twintig dagen op de hoogte.
Bevoegdheden
Art. 4 - De raad kan:
- aan de Bestendige Deputatie, op eigen initiatief,
advies uitbrengen over de aangelegenheden die verband houden met de verschillende aspecten van het
jeugdleven;
- eigen adviezen voor derden formuleren in dit verband;
- eigen initiatieven ontwikkelen, binnen de perken
van de door de provincieraad jaarlijks daartoe op de
begroting goedgekeurde kredieten;
- de samenwerking en het overleg onder de verenigingen bevorderen.
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Samenstelling
Art. 5 - De raad is samengesteld uit stemgerechtigde
leden en niet-stemgerechtigde waarnemers:
5.1. Leden kunnen zijn:
- één afgevaardigde per jeugdvereniging die erkend
is door de Bestendige Deputatie op basis van het
reglement betreffende de subsidiëring van het
jeugdwerk en de jeugddienstverlening in WestVlaanderen. De afgevaardigden worden voorgedragen door het bestuur van de betrokken verenigingen;
- één afgevaardigde per erkende gemeentelijke jeugdraad;
- individuele jongeren, gecoöpteerd door de raad.
5.2. Waarnemers kunnen zijn:
- de leden van de Bestendige Deputatie;
- één provincieraadslid van iedere politieke fractie
vertegenwoordigd in de provincieraad;
- één afgevaardigde van het sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen, aangeduid door de
provinciale dienst voor Cultuur van West-Vlaanderen;
- provincieambtenaren, afgevaardigd door de Bestendige Deputatie;
- personen gecoöpteerd door de raad.
Art. 6 - De individuele, door de raad te coöpteren jongeren:
6.1. Zij dienen een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag in bij het secretariaat van de raad.
Het secretariaat van de raad doet hiervoor, bij aanvang van het eerste en het vierde werkjaar, een oproep
in de geschreven pers.
6.2. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:
- de jongeren zijn woonachtig in de Provincie WestVlaanderen;
- de jongeren zijn Nederlandstalig.
6.3. Bij de nieuwe samenstelling van de raad bedraagt
het aantal stemgerechtigde individuele jongeren niet
meer dan 10% van de jeugdverenigingen die erkend
zijn door de Bestendige Deputatie op basis van het
reglement betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de jeugddienstverlening in West-Vlaanderen.
6.4. Wanneer er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen, staat het vast bureau in voor de selectie
van de aanvragen. Hierbij houdt het vast bureau rekening met een evenwichtige man-vrouwverhouding en
met een evenwichtige spreiding van de kandidaten
over het West-Vlaamse grondgebied.
6.5. Personen die een aanvraag indienden maar niet
gecoöpteerd werden door de raad als stemgerechtigd
lid, kunnen gecoöpteerd worden als waarnemers
6.6. Individuele jongeren worden gecoöpteerd als lid
of als waarnemer voor een periode van maximum drie
jaar of uiterlijk tot de hersamenstelling van de raad in
een nieuwe legislatuur. Individuele jongeren kunnen
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voor een tweede of derde periode van drie jaar gecoöpteerd worden.
6.7. De jongere moet minimum eenmaal per jaar een
raad bijwonen. Zoniet wordt hij/zij niet langer
gecoöpteerd.
Art. 7 - De voorzitter en de ondervoorzitter(s) van de
raad worden, bij aanvang van het eerste en het vierde
jaar van de legislatuur, verkozen onder de leden. Er
zijn maximum twee ondervoorzitters die, op basis van
de kiesuitslagen in de raad, een rangorde innemen bij
de vervanging van de voorzitter.
Art. 8 - Ieder lid of iedere waarnemer kan zich bij
afwezigheid laten vertegenwoordigen door een daartoe op voorhand schriftelijk aangeduide plaatsvervanger. De plaatsvervangers worden bij aanvang van
de legislatuur, door het lid, de waarnemer of door de
betrokken organisatie, aan het secretariaat van de raad
kenbaar gemaakt.
Individuele, gecoöpteerde leden kunnen geen plaatsvervanger aanstellen, daar dit een persoonlijk mandaat is.
Art. 9 9.1. Om tot lid, waarnemer of plaatsvervanger te worden benoemd, dient men de leeftijd van 16 jaar bereikt
te hebben en mag men de leeftijd van 35 jaar niet overschreden hebben.
9.2. Uitzondering op deze bepaling zijn de individuele jongeren. Zij mogen de leeftijd van 26 jaar niet
overschreden hebben.
9.3. Bij het overschrijden van de leeftijdsgrenzen, vervalt het mandaat met onmiddellijke ingang. De erkende jeugdvereniging of erkende gemeentelijke jeugdraad dient dan zelf een vervanger aan te wijzen om de
voortzetting van de vertegenwoordiging te verzekeren.
9.4. De leeftijdsbeperking geldt niet voor de leden van
de provincieraad en de provincieambtenaren.
Art. 10 - Bij overlijden of ontslag van een lid, waarnemer of plaatsvervanger wordt door de betrokken
organisatie een vervanger aangewezen.
Bij overlijden of ontslag van een lid van het vast
bureau, voltooid het nieuwe lid de vertegenwoordiging van zijn/haar voorganger tot aan de eerstvolgende bijeenkomst van de raad, waar over de vervanging wordt gestemd.
Art. 11 - Bij ontslag of overlijden van een individueel, gecoöpteerd lid óf bij het overschrijden van de
maximum toegelaten leeftijd, coöpteert de Raad, bij
haar eerstvolgende raadsvergadering, een nieuw lid.
Bijeenkomsten
Art. 12 - De raad wordt ten minste tweemaal per jaar,
door de voorzitter, bijeengeroepen.
Art. 13 - Wanneer 1/3 van de leden de bijeenroeping
van de raad vraagt, moet de voorzitter voor de
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gevraagde agenda de raad binnen de 30 dagen bijeenroepen.
Hoofdstuk 3 - Het vast bureau
Oprichting
Art. 14 - De raad richt bij aanvang van ieder werkjaar een vast bureau op.
Bevoegdheden
Art. 15 - Het vast bureau:
- neemt dagelijks het bestuur waar;
- coördineert de werkgroepen en kan advies verlenen
aan de werkgroepen;
- staat in voor de voorbereiding van de raad en stelt
hiervoor de agenda op;
- volgt de besluiten van de raad en het vast bureau op,
alsook de uitvoering ervan;
- heeft beslissingsbevoegdheid, op voorwaarde dat
het punt vooraf op de agenda werd geplaatst en de
agenda aan alle leden van de raad bekend werd
gemaakt.
Samenstelling
Art. 16 - Het vast bureau telt als leden:
- de voorzitter van de raad, tevens voorzitter van het
vast bureau;
- de ondervoorzitter(s) van de raad, tevens ondervoorzitter(s) in het vast bureau, die de voorzitter bij
afwezigheid vervangt;
- de secretaris van de raad, tevens secretaris van het
vast bureau;
- het lid van de Bestendige Deputatie bevoegd voor
jeugdbeleid, als waarnemer;
- één afgevaardigde per werkgroep;
- vijf verkozenen door en uit de raad. Over de eventuele vervanging van deze verkozenen beslist de
eerstvolgende raad;
- provincieambtenaren, aangeduid door de Bestendige Deputatie.
Naast de leden van het vast bureau, kan ieder geïnteresseerd lid van de raad tijdens het vast bureau aanwezig zijn en stemmen.
Bijeenkomsten
Art. 17 - Het vast bureau komt ten minste viermaal
per jaar samen.
Art. 18 - Wanneer 1/3 van de leden de bijeenroeping
van het vast bureau vraagt, moet de voorzitter het vast
bureau voor de gevraagde agenda binnen de maand
bijeenroepen.
Hoofdstuk 4 - De werkgroepen
Art. 19 - De raad en het vast bureau kunnen tijdelijke en vaste werkgroepen oprichten. Taken van deze
werkgroepen kunnen zijn:
- de voorbereiding van specifieke adviezen;
- de voorbereiding van projecten;
- andere opdrachten die een specifieke aanpak vergen.
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Alle leden van de raad mogen tot de werkgroepen toetreden.
De besluiten van de werkgroepen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad of het vast bureau.
Hoofdstuk 5 - De werking van de raad, het vast
bureau en de werkgroepen
Het secretariaat
Art. 20 - De Bestendige Deputatie duidt ten minste
één provincieambtenaar aan voor het secretariaat van
de raad en het vast bureau.
Art. 21 - De verslagen van de raad en het vast bureau
worden, door het secretariaat, toegestuurd aan alle
leden en waarnemers van de raad.
Bepaling van de agenda
Art. 22 - Wanneer één lid van de raad een bepaald
punt ter bespreking op de agenda van de raad of vast
bureau wil plaatsen, volstaat het dat de voorzitter, via
het secretariaat, daarvan schriftelijk op de hoogte
gebracht wordt.
Beslissingen en stemming
Art. 23 23.1. Bij het nemen van beslissingen wordt, zowel in
de raad, het vast bureau, als in de werkgroepen, consensus nagestreefd. Indien dit niet mogelijk is, wordt
er gestemd bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
23.2. Indien minimum één lid erom vraagt of indien
het onderwerp van de stemming een persoonlijke aangelegenheid behelst, wordt er geheim gestemd. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Art. 24 - De afgevaardigden van de gemeentelijke
jeugdraden zijn niet stemgerechtigd bij materies die
verband houden met de toepassing van het reglement
betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de
jeugddienstverlening in West-Vlaanderen.

Financiële tegemoetkomingen
Art. 27 27.1. Ieder lid en waarnemer van de raad, of de plaatsvervanger, ontvangt een presentiegeld bij elke volledige deelname aan een vergadering van de raad. Presentiegelden worden niet toegekend aan provincieambtenaren.
27.2. De reiskosten van de leden en waarnemers van
de raad, of de plaatsvervangers, worden vergoed op
basis van de voorschriften die gelden voor het provinciepersoneel.
Advies aan het beleid
Art. 28 28.1. De leden van de Bestendige Deputatie dienen
het advies van de raad in te winnen over alle aangelegenheden inzake het jeugdbeleid en alle andere aangelegenheden waarbij jeugd betrokken is. De raad
brengt binnen de negentig dagen advies uit aan de
Bestendige Deputatie.
28.2. De adviesaanvragen van de Bestendige Deputatie over aangelegenheden inzake het jeugdbeleid of
over aangelegenheden waarbij jeugd betrokken is,
worden steeds, via het secretariaat, schriftelijk ingediend met een duidelijke omschrijving van de concrete vraag en alle nodige relevante informatie hieromtrent.
28.3. Wanneer de raad, op eigen initiatief, advies wil
verlenen over een aangelegenheid inzake het jeugdbeleid of een aangelegenheid waarbij jeugd betrokken is, kan hij de Bestendige Deputatie steeds nodige, relevante informatie vragen.
28.4. De Bestendige Deputatie dient een beslissing
die afwijkt van het advies dat door de raad werd uitgebracht, binnen de veertig dagen na het overmaken
van het advies, schriftelijk te motiveren aan de raad
of het vast bureau.

Art. 25 -

Hoofdstuk 6 - Slotbepalingen

24.1. Bij een statutenwijziging door de raad moeten
alle voorstellen tot wijziging vermeld worden in de
uitnodiging voor de raadsvergadering. De aanwezigheid van 2/3 van de leden is vereist.

Art. 29 - De provinciale jeugdraad wordt ertoe
gemachtigd, in een huishoudelijk reglement, alle
schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van deze statuten of voor het
regelen van onvoorziene gevallen.

24.2. Wanneer tijdens de raadsvergadering over de
wijziging van de statuten geen 2/3 van de leden aanwezig is, wordt het agendapunt automatisch overgeheveld naar de agenda van de eerstvolgende vergadering van raad of vast bueau. In dit geval is er geen
minimale aanwezigheid van 2/3 meer vereist.

Art. 30 - Deze statuten zijn van kracht vanaf 1 september 2002. De statuten vastgesteld door de Bestendige Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen bij beslissing van 10 december 1998 worden
opgeheven op 31 augustus 2002.

Toevoeging van deskundigen

Te Brugge, op 19 december 2002

Art. 26 - De raad, het vast bureau en de werkgroepen
beslissen over de eventuele toevoeging van deskundigen aan hun respectieve vergaderingen en over de
duur van hun aanwezigheid, onmiddellijk gekoppeld
aan het te behandelen onderwerp.

De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost
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De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune
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DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het decreet, dd. 17 december 1997, houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid en het besluit van de
Vlaamse regering dd. 17 december 1997, tot uitvoering van het decreet;
Gelet op het provinciaal jeugdwerkbeleidsplan 2002;
Gelet op het feit dat de provinciale jeugdraad een
erkend adviesorgaan is ten behoeve van het provinciaal beleid;
Overwegende dat het hanteren van statuten de werking van de provinciale jeugdraad zal ondersteunen;
Gelet op artikel 65 van de provinciewet;
BESLUIT:
Enig artikel - De statuten van de provinciale jeugdraad van West-Vlaanderen worden goedgekeurd.
Brugge, 19 december 2002
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune
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Nr. 17
Kabinet Gouverneur
Brugge, 6 februari 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
De minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat
de vereniging 'IJzergedenkteken van Koning Albert'
avenue de Montalembert 16, 1330 Rixensart, de
plechtigheden coördineert die ieder jaar op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert worden
gehouden in de provinciehoofdplaatsen en in al de
gemeenten van het Rijk.
De verschillende manifestaties zullen plaatsvinden
voor het dodengedenkteken of, eventueel, voor het
monument ter ere van Koning Albert.
Ik verzoek u de nodige maatregelen te treffen om, in
samenwerking met de vertegenwoordigers der oudstrijders, het verloop van die plechtigheden in de
ruimst mogelijke mate te vergemakkelijken.
Paul Breyne
Gouverneur van West-Vlaanderen
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Nr. 18 - Omzendbrief BA 2002/18 - verlenen van
eervolle onderscheidingen in nationale orden en
de burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit
ten gunste van het personeel van de lokale en regionale besturen
Vl.Gem.I.2 AZP/338
Brugge, 6 februari 2003
Ter kennisgeving aan:
- de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden
- de colleges van burgemeester en schepenen
- de voorzitters van de OCMW's
- de voorzitters van de beheerscomités van de
OCMW-ziekenhuizen
- de voorzitters van de interlokale samenwerkingsverbanden
- de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome verzorgingsinstellingen (AV's)
- de voorzitters van de verenigingen van OCMW's
- de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven
Ik geef u kennis van de omzendbrief BA 2002/18 van
29 november 2002 betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in nationale orden en de burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit ten gunste
van het personeel van de lokale en regionale besturen
van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, Paul
Van Grembergen en de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, Mieke Vogels.
De Gouverneur,
Paul BREYNE

Vlaamse regering
Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
Martelaarsplein 7, 1000 Brussel
Telefoon 02 553 23 11
Fax 02 553 23 05
e-mail: kabinet.vangrembergen@vlaanderen.be
persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be
Omzendbrief BA 2002/18
Aan de gouverneurs
Ter kennisgeving aan:
- de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden
- de colleges van burgemeester en schepenen
- de voorzitters van de OCMW’s
- de voorzitters van de beheerscomités van de
OCMW-ziekenhuizen
- de voorzitters van de interlokale samenwerkingsverbanden
- de voorzitters van de raden van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstellingen (AV’s)
- de voorzitters van de verenigingen van OCMW’s
- de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven en provinciebedrijven
Betreft: verlenen van eervolle onderscheidingen in
nationale orden en de burgerlijke eretekens
voor dienstanciënniteit ten gunste van het
personeel van de lokale en regionale besturen
1. Bevoegdheidsoverdracht
De bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en
de gemeenschappen heeft de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2002 zijn de gewesten bevoegd voor het regelen van de samenstelling,
de organisatie, de bevoegdheid en de werking van de
provinciale en gemeentelijke instellingen (art. 6, § 1,
VIII bijzondere wet van 8 augustus 1980).
Hierdoor vervalt de bevoegdheid van de Minister van
Binnenlandse Zaken inzake de eervolle onderscheidingen aan gemeente- en provinciepersoneel, met uitsluiting van politie- en brandweerpersoneel.
Het betreffen zowel de eervolle onderscheidingen in
de nationale orden als de burgerlijke eretekens voor
dienstanciënniteit.
De voorstelstaten tot onderscheiding van personeelsleden van gemeenten en provincies moeten nu door
de bevoegde Vlaamse minister via de minister-president (die mee ondertekent) aan de Eerste Minister
voorgelegd worden, die ze op zijn beurt zal doorsturen naar het kabinet van Z.M. de Koning.
De regionale minister is tevens bevoegd voor het
wijzigen of opstellen van de toekenningstabellen na
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toestemming en goedkeuring van de Minister van
Buitenlandse Zaken, die bevoegd blijft voor het
beheer van de nationale orden. Ook de voorstellen tot
gelijkschakeling van de graden en rangen zal hij/zij
via de minister-president voorleggen aan de Minister
van Buitenlandse Zaken voor goedkeuring.
Deze werkwijze wordt voorgeschreven door de algemene principes inzake de toekenning van eervolle
onderscheidingen in de nationale orden, zoals gewijzigd door de federale ministerraad op 30 april 1999.
Voor de burgerlijke eretekens moet dezelfde procedure gevolgd worden, zij het dat niet de Minister van
Buitenlandse Zaken bevoegd is, maar de Minister van
Binnenlandse Zaken (zie de omzendbrieven van 20
maart en 13 mei 2002 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende eervolle onderscheidingen
in de nationale orden en burgerlijke eretekens voor
dienstanciënniteit ten gunste van gemeente- en provinciepersoneel).
De voordrachten tot onderscheiding van zowel personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn als van de intercommunales worden sinds geruime tijd door respectievelijk de Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn en de Vlaamse
minister, bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden via de minister-president voorgelegd aan de Eerste Minister en Z.M. de Koning.
Duidelijke onderrichtingen of specifieke reglementeringen bestaan er eigenlijk niet, tenzij de in federale
ministerraad van 8 juni 2001 goedgekeurde barema’s
voor de onderscheidingen in de nationale orden ten
gunste van de voorzitters, de leden en het personeel
van de OCMW’s.

dienstanciënniteit ten gunste van het personeel van de
lokale en regionale besturen (zijnde het personeel van
de provincies, de OCMW’s, de intercommunales en
lokale openbare bedrijven en de gemeenten, met uitzondering van politie en brandweer). Hij sluit heel
nauw aan bij de Vlaamse regeling, zoals voorzien in
de omzendbrieven PEBE/DVR/2001/1 en
PEBE/VOI/2001/1 van 26 januari 2001.
2. Onderscheidingen in de nationale orden
2.1. Reglementering
Het reglement van 19 juli 1996 betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de nationale
orden aan ambtenaren en bedienden van de openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen
bepaalt in 20 artikelen en 4 bijlagen onder welke voorwaarden die eretekens kunnen worden verleend (bijlage 1).
Op 30 april 1999 werden door de federale ministerraad naast de wijziging van dit reglement ook de algemene principes inzake het toekennen van eervolle
onderscheidingen in de nationale orden opnieuw vastgesteld. De procedure wordt er aan de hand van
modellen en stijlformules uit de doeken gedaan (bijlage 2).
Als gevolg van deze wijzigingen werden nieuwe toekenningstabellen (op basis van het aantal inwoners)
en een lijst met referentiegraden voor het personeel
van de lokale besturen opgesteld (omzendbrief van 8
juli 1999 van de Minister van Binnenlandse Zaken
betreffende de toekenningstabellen voor de onderscheiding in de nationale orden van het personeel van
de lokale besturen en de brandweer, bijlage 3).

De afdeling Intercommunale Samenwerking en
Lokale Openbare Bedrijven beschikt nog niet over
goedgekeurde gelijkschakelingstabellen. Het voorstel is in onderzoek bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zal vermoedelijk begin 2003 worden
goedgekeurd.

Ook de voorstellen van de provincies voor de gelijkstelling van graden en rangen van het provinciaal personeel met die van de federale ministeries werden,
conform artikel 1 van het reglement van 19 juli 1996,
goedgekeurd (bijlage 4). Hierop is er één uitzondering, namelijk de provincie Antwerpen heeft nog geen
voorstel ingediend.

De onderscheidingen voor het personeel van de
OCMW’s, de intercommunales en lokale openbare
bedrijven worden op dit ogenblik voorgedragen overeenkomstig de onderrichtingen die ook van toepassing zijn op het personeel van de Vlaamse gemeenschap.

Voor de OCMW’s bestaan er specifieke lijsten en
tabellen, namelijk de barema’s voor de onderscheidingen in de nationale orden ten gunste van de voorzitters, de leden en het personeel van de OCMW’s die
werden goedgekeurd in de federale ministerraad van
8 juni 2001 (bijlage 5).

Volgens de omzendbrieven PEBE/DVR/2001/1 en
PEBE/VOI/2001/1 van 26 januari 2001 is de Vlaamse administratie immers bevoegd om ook onderscheidingsvoorstellen voor buitenstaanders in te dienen, voor zover die betrekking hebben op activiteiten
die tot de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap
en het Vlaamse gewest behoren.

Voor de intercommunales zijn er tot op heden geen
goedgekeurde toekenningstabellen beschikbaar.

Deze omzendbrief integreert alle bestaande richtlijnen in één document en stelt de interne procedure vast
voor het verlenen van eervolle onderscheidingen in
nationale orden en de burgerlijke eretekens voor
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2.2. Hiërarchie
Het toekennen van eervolle onderscheidingen in de
nationale orden is een koninklijk voorrecht dat
bepaald is door de Grondwet. De onderscheiding is
een gunst die wordt verleend aan verdienstelijke en
waardige personen.
Het louter voldoen aan de in de reglementen voorziene voorwaarden schept geen enkel feitelijk recht
op een onderscheiding.
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Er zijn drie nationale orden: de Leopoldsorde (wetten van 11 juli 1832 en 28 december 1838), de Kroonorde (decreten van 15 oktober 1897 en 25 juni 1898)
en de Orde van Leopold II (decreet van 24 augustus
1900).
De hiërarchische rangschikking van de eretekens ziet
er als volgt uit:
Grootlint in de Leopoldsorde
Grootkruis in de Kroonorde
Grootkruis in de Orde van Leopold II
Grootofficier in de Leopoldsorde
Grootofficier in de Kroonorde
Grootofficier in de Orde van Leopold II
Commandeur in de Leopoldsorde
Commandeur in de Kroonorde
Commandeur in de Orde van Leopold II
Officier in de Leopoldsorde
Officier in de Kroonorde
Officier in de Orde van Leopold II
Ridder in de Leopoldsorde
Ridder in de Kroonorde
Ridder in de Orde van Leopold II
Gouden Palmen der Kroonorde
Zilveren Palmen der Kroonorde
Gouden Medaille der Kroonorde
Gouden Medaille der Orde van Leopold II
Zilveren Medaille der Kroonorde
Zilveren Medaille der Orde van Leopold II
Bronzen Medaille der Kroonorde
Bronzen Medaille der Orde van Leopold II
2.3. Algemene principes en het reglement van 19 juli
1996
a) Jaarlijks zijn er twee promoties:
- op 8 april (geboortedag van Koning Albert I)
- op 15 november (Koningsdag)
b) Voorwaarden inzake hoedanigheid:
Ambtenaren kunnen slechts in hun hoedanigheid van
ambtenaar onderscheiden worden (uitzondering: oorlogsfeiten en reserveofficieren; regl. art. 9).
Contractuele personeelsleden kunnen dus niet onderscheiden worden. Als zij evenwel na een contractuele tewerkstelling statutair worden, wordt die voorgaande contractuele tewerkstelling gelijkgesteld met
een statutaire tewerkstelling (regl. art. 11).
Uit een brief van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken van 28 mei 1989 blijkt dat stagiairs, tewerkgestelde werklozen, het bijzonder tijdelijk kader en
het personeel van het derdearbeidscircuit, de gesubsidieerde en andere contractuelen niet in aanmerking
kunnen komen voor een onderscheiding omdat ze niet
statutair zijn.
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Verder verduidelijkt de brief dat voor deeltijdse prestaties enkel de tijd in aanmerking wordt genomen
waarin wel degelijk wordt gepresteerd.
Wat betreft de verloven, wordt een onderscheid
gemaakt tussen de verloven wegens persoonlijke
redenen en die wegens familiale redenen. Met de
afwezigheid ingevolge verlof wegens familiale redenen wordt geen rekening gehouden (telt dus gewoon
mee). Het verlof wegens persoonlijke redenen, daarentegen, wordt wel in mindering gebracht (telt niet
mee).
Loopbaanonderbreking wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en de tijd waarin men tijdens de administratieve loopbaan onder de wapenen staat, wordt er
evenmin van afgetrokken (regl. artikelen 12 en 17).
Een periode die gelijkgesteld wordt met non-activiteit komt niet in aanmerking.
De eretekens worden verleend op basis van het hoofdberoep. Het bekleden van meerdere functies kan niet
leiden tot een cumulatie van onderscheidingen (alg.
pr. V.2 en regl. art. 9).
Voor de toepassing van het reglement wordt geen
rekening gehouden met de tijdelijke waarneming van
een hoger ambt (regl. art. 8).
c) Termijnen en leeftijdsvoorwaarden:
De minimumleeftijd om een ereteken te krijgen is 40
jaar (alg. pr. V.1 en regl. art. 3).
Het toekennen van de onderscheiding kan slechts na
verloop van een minimumtermijn (te tellen vanaf de
datum van ranginneming van de vorige onderscheiding; alg. pr. V.3):
1° 10 jaar als hij/zij ouder is dan 40 jaar en jonger dan
66 jaar;
2° 9 jaar als hij/zij 66 jaar oud is;
3° 8 jaar als hij/zij 67 jaar oud is;
4° 7 jaar als hij/zij 68 jaar oud is;
5° 6 jaar als hij/zij 69 jaar oud is;
6° 5 jaar als hij/zij 70 jaar of ouder is.
Een bevordering tot een hoger ereteken kan in principe slechts na verloop van 10 jaar (te tellen vanaf de
datum van ranginneming van de vorige onderscheiding). Deze termijn kan ingekort worden als de vorige onderscheiding later verleend werd dan op de minimumleeftijd die in die leeftijdsklasse voorzien is. De
absolute minimumtermijn is evenwel 5 jaar (regl.
art. 4).
De personeelsleden van rang 17 tot en met 22 (gelijke of hogere graad dan 2B) moeten niet alleen een
dienstanciënniteit van 10 jaar hebben om voor de eerste decoratie in aanmerking te komen, maar ze moeten ook gedurende minstens twee jaar hun functie uitgeoefend hebben om aanspraak te kunnen maken op
het voorziene ereteken (regl. art. 6 zoals gewijzigd bij
beslissing van de ministerraad van 30 april 1999).
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De personeelsleden van rangen 20 tot 40 (lagere graad
dan 2B) moeten een administratieve loopbaan van
ministens 20 jaar doorlopen hebben om aanspraak te
maken op de eerste onderscheiding (regl. art. 7).

moet vooraf goedgekeurd worden door de Minister
van Buitenlandse Zaken en, vanaf de graad van Commandeur, ook door de federale ministerraad (regl. art.
20).

Iemand mag in principe maar aan één reglement tegelijk onderworpen worden (alg. pr. V.2).

2.4. Overgangsregeling

Per leeftijdsklasse kan iemand slechts éénmaal onderscheiden worden (regl. art. 5).
Aan iemand die al onderscheiden is mag in principe
geen gelijke of lagere onderscheiding meer worden
toegekend. Hiervan kan worden afgeweken onder
welbepaalde voorwaarden (alg. pr. V.4 en regl. artikelen 13 en 20).
Elke nieuwe toekenning kan slechts gebeuren in de
eerste of tweede onmiddellijk hogere graad in de hiërarchie van de orden (alg. pr. V.5).
De normale uitoefening van een beroepsactiviteit kan
in principe geen aanleiding geven tot een postume
onderscheiding, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden (alg. pr. V.6).
d) Gedragsvoorwaarden:
Eretekens kunnen enkel toegekend worden aan ambtenaren van wie de functioneringsevaluatie niet besloten werd met ‘ongunstig’ (regl. art. 14).
In de mate van het mogelijke moet de voordracht vermeden worden van iemand die in een gerechtelijke
procedure voor een strafrechtelijke zaak of in een disciplinaire procedure verwikkeld is (alg. pr. V.7).
In geval van tuchtstraf worden de toekenningstermijnen verlengd met de termijnen van doorhaling zoals
voorzien in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen (cf. art. 309 NGW en artikelen. 51
en 94§4 OCMW-Wet).
De verlengingstermijnen gaan in op de dag dat de straf
uitgesproken werd. In die gevallen heeft de toekenning van een ereteken plaats tijdens de promotie die
volgt op de opheffing van de straf.
e) Algemene voorwaarden:
De betrokken persoon moet aan de voorwaarden voldoen op het ogenblik van het verlenen van de onderscheiding en niet zozeer op de datum van de aanvraag.
De datum waarop de betrokkene werkelijk voldoet
aan alle voorwaarden is bepalend voor het vaststellen
van de datum van de ranginneming. Immers, de datum
van de ranginneming valt samen met één van de jaarlijkse promoties (8 april of 15 november), die het
ogenblik voorafgaat waarop de betrokkene aan de
voorwaarden voldoet (regl. art. 15).
Tussen het toekennen van een onderscheiding in de
nationale orden en het verlenen van een ander ereteken (bijvoorbeeld een burgerlijk ereteken) is er geen
enkele termijn voorzien (regl. art. 16).

Het reglement van 19 juli 1996 trad in werking op
15 november 1996 en verving het reglement van 31
juli 1989. Daarom werd in de volgende overgangsregeling voorzien.
Sommige ambtenaren konden op basis van het oude
reglement pas hun eerste onderscheiding krijgen vanaf 52 jaar (oude rangen 10, 24 en 25) of 62 jaar (oude
rangen 23 en lager). Op basis van het nieuwe reglement kunnen zij onderscheiden worden vanaf 40,
respectievelijk 50 jaar.
Als overgangsregeling wordt de leeftijdsgrens voor
hun eerste onderscheiding evenwel vastgesteld op 45,
respectievelijk 55 jaar. Dat betekent dat zij de eerste
onderscheiding volgens het nieuwe reglement kunnen krijgen tussen de leeftijd van 40 en 45 jaar, respectievelijk 50 en 55 jaar. Door de normale bevorderingstermijn van 10 jaar te reduceren, kunnen zij dan
vanaf 50, respectievelijk 60 jaar een hogere onderscheiding krijgen.
Wie volgens het oude reglement de met zijn leeftijdsklasse overeenstemmende onderscheiding heeft
gekregen, kan geen aanspraak meer maken op de
onderscheiding die volgens het nieuwe reglement
wordt toegekend voor de overeenstemmende leeftijdsklasse, ingeval dit nieuwe reglement voorziet in
een hogere onderscheiding voor dezelfde graad.
Het oude reglement voorzag in een systeem van hogere toekenningen voor ambtenaren vanaf rang A2 die
vóór hun 45ste verjaardag benoemd werden in een
graad van ten minste rang A2 en die tussen de leeftijd van 58 en 60 jaar hun derde onderscheiding ontvangen hebben.
Dit systeem wordt met het nieuwe reglement afgeschaft. De overgangsregeling is beperkt tot de ambtenaren die op 15 november 1996 aan die voorwaarden voldeden (regl. laatste bijlage).
2.5. Toekenning - procedure
De algemene principes inzake de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden schrijven in punt VI voor welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd.
Hierna volgt de concrete en gedetailleerde uitvoering
van deze voorschriften aangepast aan de specificiteit
van lokale en regionale besturen.
2.5.1. Opstellen van voorstellen
De voorstellen tot onderscheiding van het personeel
van de lokale en regionale besturen worden opgesteld
door de instanties die het initiatief nemen.

Elke afwijking van het reglement van 19 juli 1996
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De voorstellen moeten alle gegevens bevatten die
nodig zijn om de voordrachtstaten op te stellen (zie
ook verder in 2.5.3).
De volgende vermeldingen zijn noodzakelijk:
1° De volledige identiteit van de betrokkenen (naam,
voornamen, geboorteplaats en -datum, volledige
adres).
2° Het Rijksregisternummer.
3° Het overzicht van de uitgeoefende functies met
vermelding van de graad en het niveau, van de juiste data van indiensttreding en van het begin en het
einde van de functies of mandaten, uitgeoefend tijdens de loopbaan.
4° Eventueel de tijdens de loopbaan opgelopen administratieve sancties, evenals de nog niet doorgehaalde tuchtstraffen.
5° Het resultaat van de laatste evaluatie.
6° De graad van de onderscheiding waarvoor de
betrokkene voorgesteld is.
7° De data van de besluiten tot toekenning (met eventueel de terugwerkende kracht) van de reeds verkregen onderscheidingen.
8° Een kort verslag over de manier van dienen van het
personeelslid en het advies van de hiërarchische
overheid in verband met de toekenning van de
gevraagde onderscheiding. (Zo is vereist voor
voorstellen van OCMW’s dat ze zowel een advies
van de voorzitter en de secretaris als van de burgemeester van de gemeente bevatten).
9° De voorstellen moeten vergezeld worden van een
recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

deed en het dan uiteindelijk doorstuurde naar het
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het is niet aangewezen om deze manier van werken
te wijzigen, zij het dat de gouverneur nu optreedt als
commissaris van de Vlaamse regering en dat de voorstellen via de provinciale afdelingen Binnenlandse
Aangelegenheden naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden doorgestuurd (zie verder:
praktische afspraken).
2.5.2. Raadplegen van het nationale fichier
De administratie Binnenlandse Aangelegenheden
onderzoekt of de voor onderscheiding voorgestelde
kandidaten reeds onderscheiden werden in een nationale orde en zo ja met welke onderscheiding.
Hiervoor moet het nationale fichier van de nationale
orden geraadpleegd worden op het volgende adres:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Dienst der Ridderorden
Egmontpaleis
Kleine Zavel 8
1000 Brussel
Openingsuren: elke dag na afspraak (02 501 36 60 of
61).
2.5.3. Voordrachtstaten
De voorstellen worden gegroepeerd per nationale
orde en per graad.
Voor elke nationale orde wordt een afzonderlijk formulier gebruikt (modellen in bijlage 6).

De voorstellen van de lokale en regionale besturen
worden voor advies aan de provinciegouverneur voorgelegd.

De namen van de kandidaten worden aangegeven per
klasse en in alfabetische orde, waarbij voor elke kandidaat melding wordt gemaakt van:

Ook vóór 1 januari 2002 werd van de gouverneur verwacht een advies over het voorstel te formuleren.

1° de familienaam in drukletters en de voornaam
(voornamen) voluit geschreven (heeft de betrokkene meer dan één voornaam, dan wordt de gebruikelijke voornaam onderlijnd; als de kandidaat een
gehuwde vrouw is, dan wordt haar meisjesnaam
vóór haar naam als gehuwde vrouw vermeld);
2° voor de leden van de adel wordt de adellijke titel
voor de voornamen geplaatst (X…, baron …);
3° de plaats en de datum van de geboorte;
4° de activiteit op basis waarvan de betrokkene wordt
voorgedragen en eventueel de andere activiteiten
die in aanmerking komen voor een onderscheiding;
5° de hoogste onderscheiding die al in elke orde bekomen werd, de hoedanigheid van de begunstigde,
de datum van de toekenning en van de ranginneming zowel als de voordragende minister;
6° de hoedanigheid van reserveofficier met vermelding van het gekozen reglement (burgerlijk of militair).

In een brief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken van 13 februari 1969 betreffende ‘Voorstellen
voor ereonderscheidingen - Vermeldingen welke die
voorstellen moeten behelzen’, is er sprake van een
formeel advies van de gouverneur over het voorstel.
Dit advies is een historisch gegroeid gegeven en is
geenszins een opgelegde formaliteit uit de algemene
principes.
Uit een historisch document van Binnenlandse Zaken
blijkt dat de federale administratie van oordeel is dat
alleen de gouverneur bij machte is om de voorstellen
ten gronde te onderzoeken, aangezien hij/zij de plaatselijke situatie beter kan inschatten. De gouverneur
trad steeds in zijn hoedanigheid van commissaris van
de federale regering op als tussenpersoon van de
Minister van Binnenlandse zaken en de lokale besturen.
Aan de initiatiefnemers werd aldus gevraagd hun
voorstel voor advies voor te leggen aan de respectievelijke provinciegouverneur, die een eerste controle
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De voordracht moet met duidelijke redenen omkleed
zijn, met vermelding van de (nieuwe) verdiensten. Het
volstaat niet te vermelden ‘overeenkomstig het reglement’.
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2.5.4. Koninklijke besluiten
De ontwerpbesluiten voor benoeming of bevordering
worden volgens de volgende bepalingen opgesteld:
1° De ontwerpbesluiten zijn in het Nederlands (uitzondering: buitenlanders, waarbij de ontwerpbesluiten in beide talen opgesteld kunnen worden).
2° Elk besluit vermeldt de onderscheidingen in één
enkele orde.
3° De begunstigden worden vermeld in alfabetische
volgorde, per graad (of klasse) van de onderscheidingen.
4° Elk besluit begint met geijkte formules, gevolgd
door drie artikelen, waarvan het eerste uit verscheidene paragrafen kan bestaan.
5° De ontwerpbesluiten gaan vergezeld van een lijst
met de datum en het nummer van de voordrachten
die door het kabinet van de Koning goedgekeurd
werden.
6° De datum van de ranginneming valt doorgaans
samen met de datum van het koninklijk besluit.
Deze datum zal op zijn beurt de datum van de promotie zo dicht mogelijk benaderen. In elk geval
komt de datum waarop de rang wordt ingenomen
nooit na de datum van het koninklijk besluit.
Voor de vorm van de koninklijke besluiten: modellen
in bijlage 7.
2.5.5. De ondertekening en uitvoering
Het departement stuurt de voordrachtstaten (in twee
exemplaren) en de ontwerpbesluiten naar de bevoegde Vlaamse minister(s), samen met een begeleidende
ontwerpbrief aan de Eerste Minister.
De bevoegde Vlaamse minister ondertekent de voordrachtstaten en stuurt ze via het departement samen
met de ontwerpbesluiten eerst naar de minister-president en daarna naar de Eerste Minister.
Vervolgens ondertekent de Eerste Minister de voordrachtstaten en legt ze voor aan het kabinet van Z.M.
de Koning.
De voordrachtstaten moeten minstens twintig dagen
vóór de datum van de promotie op het koninklijk
paleis aankomen.
Het kabinet van Z.M. de Koning zal één exemplaar
van de voordrachtstaten bewaren en het andere terugsturen naar de Kanselarij van de Eerste Minister met
vermelding van de beslissing en een nummer van
goedkeuring.
De Kanselarij van de Eerste Minister verifieert de
beslissing van de Koning en legt de ontwerpbesluiten
voor ondertekening voor aan de Eerste Minister en
aan Z.M. de Koning.
De ondertekende koninklijke besluiten worden teruggestuurd naar het departement.
Het departement moet binnen veertien dagen na
ondertekening een eensluidend verklaard afschrift
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van het koninklijk besluit sturen naar de Minister van
Buitenlandse Zaken.
Dit afschrift (of fotokopie) op stevig papier moet duidelijk leesbaar zijn en moet vergezeld gaan van de
opgave van de plaats en de datum van de geboorte,
zowel als van de taalrol van elke begunstigde.
De Minister van Buitenlandse Zaken wordt ermee
belast:
1° Een oorkonde op te stellen en op te sturen naar het
departement in kwestie om ze aan de betrokkenen
te bezorgen.
2° De eensluidende kopie van de koninklijke besluiten te nummeren en ze te bewaren, per jaar gebundeld, in de archieven van de Dienst der Ridderorden.
3° Voor elke gedecoreerde persoon een fiche op te
stellen, waarop zijn eretekens vermeld staan en
deze te klasseren in het nationale fichier van de
nationale orden.
Elk besluit tot benoeming in de nationale orden wordt
per uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Daartoe stuurt het departement een tekst naar de diensten van het Staatsblad in de beide landstalen met vermelding van de volgende gegevens van het besluit:
1° naam van de orde;
2° naam en hoedanigheid van de begunstigden, per
klasse en in alfabetische orde;
3° datum van ranginneming.
De diensten van het Staatsblad sturen, vóór publicatie, een proef van dit uittreksel naar het departement.
Het departement bezorgt aan de Dienst der Ridderorden een elektronische versie van alle onderscheidingen die door haar tussenkomst werden toegekend. Bij
elke gedecoreerde persoon worden de volgende gegevens vermeld:
1° naam en voornaam;
2° plaats en datum van geboorte;
3° rijksregisternummer;
4° hoedanigheid;
5° taalstelsel;
6° toegekende onderscheiding;
7° datum van toekenning en van ranginneming;
8° overheid van wie het voorstel uitgaat.
De wijze van elektronische gegevensoverdracht moet
vooraf met de Dienst der Ridderorden afgesproken
worden (technische verenigbaarheid).
Het departement stuurt de oorkonden, via de provinciale afdelingen, naar de instanties die de voorstellen
hebben ingediend. Die instanties staan zelf in voor het
uitreiken aan de gegadigden.
De versierselen van de eretekens (juwelen) kunnen
aangekocht worden in de gespecialiseerde handel.
Het dragen van de versierselen is protocolair geregeld. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de
Dienst der Ridderorden.
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Een benoeming of promotie is niet definitief zolang
de Koning het besluit niet heeft ondertekend. Zodra
het voorstel ondertekend is door de vorst mag de
benoeming openbaar gemaakt worden en het ereteken gedragen worden.
2.6. Specifieke gevallen
2.6.1. Federale adviezen en akkoorden
In bepaalde gevallen moeten de voorstellen eerst aan
de federale overheid voorgelegd worden:
1° Voorstellen tot onderscheiding op basis van reglementen die afwijken van de bestaande principes of
reglementen moeten vooraf geadviseerd worden
door de Minister van Buitenlandse Zaken. De
vraag om advies zal de algemene principes of punten van het reglement preciseren waarvan het voorstel afwijkt.
2° Als de Minister van Buitenlandse Zaken een negatief advies geeft, mag de functioneel bevoegde
Vlaamse minister via de minister-president om
arbitrage van de Eerste Minister vragen. Als deze
laatste het vorige advies teniet doet, moet de voordracht, ongeacht de graad die werd voorgesteld,
voor goedkeuring naar de federale ministerraad
gestuurd worden.
2.6.2. Weigering door de Koning
In punt 2.2 werd al gezegd dat de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden een
koninklijk voorrecht is.
Dat betekent dat de Koning een voorgestelde onderscheiding kan weigeren.
In voorkomend geval zullen de diensten van de Eerste Minister de voordrachtsta(a)t(en) in kwestie en het
(de) bijbehorende ontwerpbesluit(en) voor aanpassing terugsturen naar het departement.
3. Burgerlijke eretekens
3.1 Reglementering
Het toekennen van burgerlijke eretekens ‘als beloning
voor de aan het land bewezen diensten ten gevolge
van een lange loopbaan in de provinciale, gemeentelijke, door verkiezing verkregen of onbezoldigde
functies (…)’ wordt in het algemeen geregeld door
een koninklijk besluit van 21 juli 1867 (bijlage 8).
Dit besluit werd uitgebreid door het koninklijk besluit
van 15 januari 1885 tot de ‘burgerlijke functies van
de Staat’ (bijlage 9).
Deze regeling wordt vertaald in het ‘reglement op de
toekenning van burgerlijke eretekens aan de ambtenaren en beambten van de ministeriële departementen’ en de ‘weerslag van de tuchtstraffen op de toekenning van het burgerlijk ereteken wegens dienstanciënniteit’(dienstbrief van de Eerste Minister van
13 juni 1927 en circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 juni 1953; bijlage 10).
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De reglementering wordt beheerd door de Minister
van Binnenlandse Zaken.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Dienst Protocol
Koningsstraat 66
1000 Brussel
tel.: 02-500 20 37
fax : 02-500 20 39
3.2. Regels voor toekenning
De burgerlijke eretekens voor het personeel van de
provincies en gemeenten omvatten twee graden (het
kruis en de medaille) die in vijf klassen worden onderverdeeld (twee voor het kruis en drie voor de medaille).
De burgerlijke eretekens onderscheiden de dienstanciënniteit van ambtenaren. Contractuele personeelsleden kunnen dus niet onderscheiden worden.
Met zijn brievan van 14 en 28 januari 2002 (bijlage
11) heeft de minister van Binnenlandse Zaken het toekenningschema voor het personeel van de gemeenten
en provincies vastgesteld als volgt:
Rang/Niveau

Dienstanciënniteit

Burgerlijk ereteken

17 tot en met 22
A, B en C4-C5

35 jaar
25 jaar

Burgerlijk kruis 1ste kl.
Burgerlijke Medaille 1ste kl.

20, 32 en 30
C en D4

35 jaar
25 jaar

Burgerlijk kruis 2de kl.
Burgerlijke Medaille 2de kl.

42
D

35 jaar
25 jaar

Burgerlijke Medaille 1ste kl.
Burgerlijke Medaille 2de kl.

40
E

35 jaar
25 jaar

Burgerlijke Medaille 2de kl.
Burgerlijke Medaille 3de kl.

Voor het personeel van OCMW’s, de intercommunales en lokale openbare bedrijven geldt evenwel een
andere regeling. Dit is een historisch gegroeide afwijking waarvoor een oplossing zal worden gezocht.
Met zijn brief van 2 september 1996 (bijlage 11) heeft
de minister van Binnenlandse Zaken het toekenningschema vastgesteld als volgt:
Rang/Niveau

Dienstanciënniteit

Burgerlijk ereteken

17 tot en met 20
A en B

35 jaar
25 jaar

Burgerlijk kruis 1ste kl.
Burgerlijke Medaille 1ste kl.

32 en 30
C en D

35 jaar
25 jaar

Burgerlijk kruis 2de kl.
Burgerlijke Medaille 2de kl.

40 en 42
D

35 jaar
25 jaar

Burgerlijke Medaille 1ste kl.
Burgerlijke Medaille 2de kl.

De vereiste dienstanciënniteit is een minimumanciënniteit.
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Onder dienstanciënniteit wordt verstaan de anciënniteit opgebouwd in het openbaar ambt, zijnde de
anciënniteit verworven in tijdelijk en vast dienstverband binnen het eigen bestuur en in andere openbare
besturen.
De ambtenaar moet op de dag van de aanvraag aan de
dienstanciënniteit voldoen en hij/zij kan pas vanaf de
leeftijd van 16 jaar in aanmerking worden genomen.
In geval van tuchtstraf wordt de dienstanciënniteit
verlengd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het betrokken bestuur (cf. de nationale orden).

8° uitgeoefende bedieningen en militaire diensten
(datum van de benoemingen en eventueel van het
einde van de bedieningen) met vermelding van
niveau en graad;
9° graad van de voorgestelde onderscheiding;
10° reeds toegekende onderscheidingen met datum
van toekenning;
11° het advies van de hiërarchische overheid;
12° een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag.
Ze worden vervolgens via de provinciale afdelingen
naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
doorgestuurd (zie verder: praktische afspraken).

De ambtenaar die een militair ereteken voor bewezen
diensten heeft gekregen (zoals het militair ereteken
eerste of tweede klasse) kan niet in aanmerking
komen voor een burgerlijk ereteken voor 25 jaar dienst
en moet wachten tot hij/zij 35 jaar dienst heeft.

3.3.2. Koninklijke besluiten en oorkonden

De onderscheiding met een burgerlijk ereteken is
cumuleerbaar met de onderscheiding in een nationale orde.

Als bijlage 13 gaat een model van oorkonde.

De graad en niet de waargenomen bediening wordt
beloond.
Omdat de graden van het personeel van het federaal
ministerie een nieuwe indeling kregen, werden nieuwe toekenningstabellen opgesteld. Naar analogie
werd een specifieke tabel voor provinciale ambtenaren, gemeenteambtenaren en mandatarissen vastgesteld (cf. omzendbrieven van 14 en 28 januari 2002
betreffende burgerlijk ereteken voor dienstanciënniteit voor provinciale, gemeentelijke ambtenaren en
mandatarissen; bijlage 11).
De nieuwe tabellen komen overeen met de gelijkschakelingstabellen voor het toekennen van eervolle
onderscheidingen in de nationale orden.
3.3. Toekenning - procedure
3.3.1. Voorstellen
De voorstellen tot onderscheiding worden opgesteld
door de instanties die het initiatief nemen.
De voorstellen worden door de leidinggevende ambtenaren van de initiatiefnemende besturen (of hun
gedelegeerden) voor advies aan de provinciegouverneur als commissaris van de Vlaamse regering voorgelegd, die de stukken controleert op hun juistheid en
volledigheid.
De voorstellen moeten de volgende gegevens bevatten:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
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naam en voornaam;
rijksregisternummer;
functie (graad en niveau);
woonplaats;
geboorteplaats en -datum;
het resultaat van de laatste evaluatie;
eventuele opgelopen tuchtstraffen (evenals de
nog niet doorgehaalde straffen);

Het departement groepeert de voorstellen en stelt de
ontwerpen van koninklijk besluit en de oorkonden op.
Als bijlage 12 gaat een model van koninklijk besluit.
3.3.3. Ondertekening en uitvoering
Pro memorie: bij de burgerlijke eretekens wordt niet
gewerkt met voordrachtstaten en er is geen tussenkomst van de Minister van Buitenlandse Zaken.
Het departement stuurt de voorstellen, de ontwerpbesluiten en de oorkonden naar de bevoegde Vlaamse minister, samen met een begeleidende ontwerpbrief aan de Eerste Minister.
De bevoegde Vlaamse minister ondertekent de voorstellen en stuurt ze, via het departement, samen met
de ontwerpbesluiten en de oorkonden eerst naar de
minister-president en daarna naar de Eerste minister.
Na ondertekening van de ontwerpbesluiten (door de
Eerste Minister en de Koning) en de oorkonden (door
de Eerste Minister) worden de besluiten en de oorkonden teruggestuurd naar het departement.
Deze koninklijke besluiten worden niet gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad.
Het departement stuurt de ondertekende oorkonden,
via de provinciale afdelingen, naar de instanties die
de voorstellen hebben ingediend. Die instanties staan
zelf in voor de uitreiking aan de gegadigden.
4. Taakverdeling binnen de administratie Binnenlandse Aangelegenheden – praktische afspraken
De besturen hanteren blijkbaar nogal zeer afwijkende graadbenamingen, zodat de gelijkstelling met de
goedgekeurde referteschalen niet zonder problemen
verloopt. Zo zal, wanneer de graad niet in de lijst met
referentiegraden opgenomen is of zich niet op hetzelfde niveau bevindt, moeten nagegaan worden of de
aanvraag tot toekenning ontvankelijk is op basis van
de voorwaarden inzake aanwerving, benoeming of
bevordering die eigen zijn aan die graad.
Om deze reden en voor een goede taakverdeling binnen de administratie wordt er geopteerd voor een eerstelijnsonderzoek door de provinciale afdelingen.
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De voorstellen van de lokale en de regionale besturen (d.w.z. provincies, gemeenten, OCMW’s en hun
verenigingen) worden voor advies aan de provinciegouverneur voorgelegd.

De centrale administratie zorgt vervolgens voor de
ondertekening en de verdere uitvoering van de procedure (punten 2.5.5 en 3.3.3).

De provinciale afdelingen Binnenlandse Aangelegenheden onderzoeken de binnengebrachte voorstellen op hun volledigheid (zie punten 2.5.1 en 3.3.1) en
gaan na of de voorschriften werden gerespecteerd
(punten 2.2-2.4 en 3.1 – 3.2).

Na de ondertekening worden de voorstellen samen
met de besluiten en oorkonden of, in voorkomend
geval, de brieven tot weigering teruggestuurd naar de
provinciale afdelingen die zorgen voor de verdere
afhandeling en opvolging en/of archivering van het
dossier in kwestie.

De onderzochte gegevens worden op een fiche (model
in bijlage 14) gezet en zullen gebruikt worden om een
gegevensdatabank aan te leggen. Ze worden eveneens
opgenomen in een ontwerp van voordrachtstaat
(model in bijlage 6).

Ik verzoek u deze omzendbrief op te nemen in het volgende nummer van het Bestuursmemoriaal. Ik bezorg
deze omzendbrief ook rechtstreeks aan de betrokken
besturen.

De voorstellen worden met de fiches en het advies van
de provinciegouverneur op geregelde tijdstippen voor
verdere afhandeling doorgestuurd naar:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Gemeenten, OCMW’s en Provincies
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Voor wat de onderscheidingen in de nationale orden
betreft moeten de volgende termijnen gerespecteerd
worden:

Deze omzendbrief kan ook geconsulteerd worden op
het volgende URL-adres:
http://www.vlaanderen.be/binnenland.
(get.) Paul VAN GREMBERGEN
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
(get.) Mieke VOGELS
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke
Kansen en Ontwikkelingssamenwerking

1° Voor de promotie van 8 april moeten de voorstellen ten laatste op 1 februari (datumstempel gouverneur) aan de provinciegouverneur voor advies
worden voorgelegd door de initiatiefnemers. De
provinciale afdelingen sturen het dossier door ten
laatste op 15 februari (verzendingsdatum).
2° Voor de promotie van 15 november moeten de
voorstellen ten laatste op 1 augustus aan de provinciegouverneur voor advies worden voorgelegd
door de initiatiefnemers. De provinciale afdelingen sturen het dossier door ten laatste op 15 augustus.
Met het oog op de coördinatie en het samenvoegen
van de gegevens uit de onderscheiden provinciale
afdelingen, moeten de fiches en de ontwerpen van
voordrachtstaten ook elektronisch doorgestuurd worden naar het secretariaat van de afdeling Gemeenten,
OCMW’s en Provincies.
Indien de provinciale afdeling meent dat de kandidaat
niet in aanmerking komt of dat het bestuur zich heeft
vergist, moet ze in een omstandige nota de redenen
hiervoor weergeven (omdat bijvoorbeeld de kandidaat niet beantwoordt aan de gestelde voorwaarden).
De centrale administratie onderzoekt daarna of de
voorgestelde kandidaten reeds onderscheiden werden
door het nationale fichier te raadplegen (zie punt
2.5.2)..
De centrale administratie stelt vervolgens de definitieve ontwerpen van voordrachtstaten op, alsook de
ontwerpen van koninklijke besluiten (zie punten 2.5.4
en 3.3.2) of in voorkomend geval een ontwerp van
brief tot weigering van het voorstel met een omstandige omschrijving van de redenen tot weigering.
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Nr. 19 - Omzendbrief betreffende de bevoorrading
van personen in arrest, met uitzondering van diegenen die het voorwerp uitmaken van een opsluiting in een strafinrichting
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 6 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief betreffende de bevoorrading van personen in arrest, met uitzondering van diegenen die het
voorwerp uitmaken van een opsluiting in een strafinrichting.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 28 januari 2003 (blz. 2865 tot 2866).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 20 - Ministeriële richtlijn MFO-5 houdende de
opdrachten van federale aard uit te oefenen door
de lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en
onroerende goederen
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 6 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de ministeriële richtlijn MFO-5 houdende de
opdrachten van federale aard uit te oefenen door de
lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende goederen.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 27 januari 2003 (blz. 2740 tot 2750).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 21 - Omzendbrief GPI-31 betreffende de overdracht van functieuitrusting bij mobiliteit
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 6 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-31 betreffende de overdracht van
functieuitrusting bij mobiliteit.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 21 januari 2003 (blz. 2016 tot 2019).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 22 - Omzendbrief PLP-28bis betreffende aanvullende onderrichtingen voor het opstellen van
de politiebegroting 2003 en een onderrichting voor
het opmaken van de politierekening 2002 ten
behoeve van de politiezone
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 6 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief PLP-28bis betreffende aanvullende
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2003 en een onderrichting voor het opmaken
van de politierekening 2002 ten behoeve van de politiezone.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 21 januari 2003 (blz. 2019 tot 2039).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE

BESTUURSMEMORIAAL NR. 3 - 12 FEBRUARI 2003

59

Nr. 23 - Omzendbrief PLP-29 betreffende de
begroting van de politiezone - gemeentelijke dotaties aan de politiezones
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 6 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief PLP-29 betreffende de begroting van
de politiezone - gemeentelijke dotaties aan de politiezones.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 21 januari 2003 (blz. 2039 tot 2040).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 24 - Omzendbrief PLP-30 betreffende de inzameling van morfologische gegevens
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 6 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief PLP-30 betreffende de inzameling
van morfologische gegevens.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 21 januari 2003 (blz. 2040 tot 2043).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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BESTUURSMEMORIAAL
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VU: Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

INHOUD
25 Personeelsstatuut - Coördinatie

Blz.
63

Nr. 25 - Personeelsstatuut - Coördinatie
Dienst Personeel
Brugge, 13 februari 2003
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet
wordt hierna de tekst gepubliceerd van het personeelsstatuut (van het provinciebestuur van WestVlaanderen), coördinatie administratief statuut,
reglement op de contractuelen, geldelijk statuut en
personeelsformatie, goedgekeurd door de provincieraad op 27 juni 1996 en gewijzigd door de provincieraad op 29 mei 1997, 18 december 1997, 25 juni
1998, 16 december 1999, 27 maart 2001, 26 april
2001, 20 december 2001 en 30 mei 2002 en gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van
17 oktober 2002.
Hoogachtend,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost
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De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
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Personeelsstatuut
Coördinatie
ADMINISTRATIEF STATUUT
REGLEMENT OP DE CONTRACTUELEN
GELDELIJK STATUUT
PERSONEELSFORMATIE
Provincieraad 27 juni 1996
gewijzigd in Provincieraden van:
• 29 mei 1997
• 18 december 1997
• 25 juni 1998
• 16 december 1999
• 27 maart 2001
• 26 april 2001
• 20 december 2001
• 30 mei 2002
Gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van
17 oktober 2002
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Administratief statuut
Deel I - Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Titel 1 - Toepassingsgebied
Titel 2 - Algemene bepalingen
Deel II - Werving
Titel 1 - Toelatingsvoorwaarden
Titel 2 - Aanwervingsvoorwaarden
Titel 3 - Aanwervingsprocedure
Titel 4 - Aanwervingsexamens, examenprogramma’s en examencommissies
Titel 5 - Wervingsreserves
Titel 6 - Aanwerving van personen met een handicap
Deel III - Proeftijd en vaste benoeming
Titel 1 - Proeftijd
Hoofdstuk 1 - Indiensttreding
Hoofdstuk 2 - Duur van de proeftijd
Hoofdstuk 3 - Verloop van de proeftijd
Titel 2 - Vaste benoeming
Deel IV - Administratieve loopbaan
Titel 1 - Algemene bepalingen
Titel 2 - Functionele loopbaan
Titel 3 - Vorming, training en opleiding
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 - Vorming, training en opleiding in het kader van de functionele loopbaan
Hoofdstuk 3 - Aanvullende vorming, training en opleiding
Hoofdstuk 4 - Procedure
Hoofdstuk 5 - Dienstvrijstelling en verlof voor vorming, training en opleiding
Hoofdstuk 6 - Terugbetaling van gemaakte kosten
Hoofdstuk 7 - Vormingsreglement
Hoofdstuk 8 - Herbronningsverlof (sabbatical leave)
Titel 4 - Evaluatie
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen en noodzakelijke gesprekken tijdens de evaluatieperiode
Hoofdstuk 2 - Evaluatoren en evaluatieperiode
Hoofdstuk 3 - Resultaat
Hoofdstuk 3bis - Evaluatiecriteria
Hoofdstuk 4 - Evaluatiedossier
Hoofdstuk 5 - Ongunstige evaluatie en beroep
Titel 5 - Bevordering
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 - Soorten bevordering
Hoofdstuk 3 - Bevorderingsexamens
Hoofdstuk 4 - Bevorderingsprocedures
Titel 6 - Mandaatstelsel
Titel 7 - Staffuncties
Hoofdstuk 1 - Staffuncties
Hoofdstuk 2 - Soorten staffuncties en selectieprocedure
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Deel V - Rechten en plichten
Deel VI - Tucht
Deel VII - Het verlof en de administratieve toestand tijdens het verlof
Titel 1 - Algemene bepalingen
Titel 2 - Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen
Titel 3 - Bevallingsverlof en opvangverlof
Hoofdstuk 1 - Bevallingsverlof
Hoofdstuk 2 - Opvangverlof
Titel 4 - Ouderschapsverlof
Titel 5 - Ziekteverlof
Titel 6 - Verlof voor deeltijdse prestaties
Titel 7 - Verlof voor loopbaanonderbreking
Titel 8 - Verlof voor opdracht
Hoofdstuk 1 - Verlof om een ambt uit te oefenen bij een ministerieel kabinet
Hoofdstuk 2 - Verlof voor opdracht van algemeen belang
Hoofdstuk 3 - Verlof wegens terbeschikkingstelling van de Koning, een Prins of een Prinses
van België
Hoofdstuk 4 - Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep
Hoofdstuk 5 - Verlof voor het uitoefenen van een betrekking bij een provinciebedrijf,
een gemeentebedrijf of ander autonoom overheidsbedrijf
Hoofdstuk 6 - Gemeenschappelijke bepalingen
Titel 9 - Omstandigheidsverlof
Titel 10 - Gecontingenteerd verlof
Titel 11 - Verlof krachtens nationale bepalingen of verplichtingen
Deel VIII - Ambtsneerlegging
Deel IX - Doeltreffend inzetten van het personeel
Titel 1 - Algemene bepalingen
Titel 2 - Dienstaanwijzing
Deel X - Overlegorganen
Deel XI - Diverse bepalingen
Titel 1 - Raad van beroep
Titel 2 - De directieraad
Titel 3 - Bepalingen betreffende het personeel van de provinciale technische dienst
Titel 4 - Verandering van graad
Titel 5 - Pensioenen
Titel 6 - Openbaarheid van bestuur
Deel XII - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding van het administratief statuut
Titel 1 - Overgangsstelsel
Titel 2 - Inwerkingtreding
Titel 3 - Opheffingsbepalingen
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Reglement betreffende het contractueel personeel
Deel I - Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Titel 1 - Toepassingsgebied
Titel 2 - Algemene bepalingen
Deel II - Werving
Titel 1 - Toelatingsvoorwaarden
Titel 2 - Aanwervingsvoorwaarden
Titel 3 - Aanwervingsprocedure
Titel 4 - Aanwervingsexamens, examenprogramma’s en examencommissies
Titel 5 - Wervingsreserves
Titel 6 - De arbeidsovereenkomst
Deel III - Functionele loopbaan
Deel IV - Het verlof
Titel 1 - Algemene bepalingen
Titel 2 - Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen
Titel 3 - Bevallingsverlof en opvangverlof
Hoofdstuk 1 - Bevallingsverlof
Hoofdstuk 2 - Opvangverlof
Titel 4 - Ouderschapsverlof
Titel 5 - Afwezigheid wegens ziekte
Titel 6 - Verlof voor loopbaanonderbreking
Titel 7 - (...)
Titel 8 - Omstandigheidsverlof
Titel 9 - Gecontingenteerd verlof
Titel 10 - Vakbondsverlof
Titel 11 - Politiek verlof
Deel V - Einde van de arbeidsovereenkomst
Deel VI - Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen

Geldelijk statuut
Titel 1 - Toepassingsgebied
Titel 2 - Vaststelling en toekenningsvoorwaarden van de weddeschalen
Titel 3 - Vaststelling van de jaarwedde
Titel 4 - In aanmerking komende diensten
Hoofdstuk 1 - Aard van de diensten
Hoofdstuk 2 - Duur van de diensttijd
Titel 5 - Berekening van de geldelijke anciënniteit en van de wedde
Titel 6 - Uitbetaling van de wedde
Titel 7 - Toelagen en vergoedingen
Titel 8 - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding van het geldelijk statuut
Hoofdstuk 1 - Overgangsstelsel
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Hoofdstuk 2 - Inschakelingstabel
Hoofdstuk 3 - Waarborgen
Hoofdstuk 4 - Opheffingsbepalingen
Hoofdstuk 5 - Inwerkingtreding
Bijlage 1 - Uitgewerkte weddeschalen
Bijlage 2 - Model van attest voor diensten gepresteerd in het onderwijs
Bijlage 3 - Dienstreizen

Functiebeschrijvingen
Personeelsformatie
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Deel I - Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Titel 1 - Toepassingsgebied
Art. 1 § 1. Dit statuut is van toepassing op het statutair provinciepersoneel.
Het regelt de rechtspositieregeling van dit personeel en dient tevens, met het oog op een kwalitatieve
dienstverlening, bij de uitvoering en de bijsturing zo maximaal mogelijk managementsondersteunend
te werken. (1)
Het is niet van toepassing op het door het departement onderwijs gesubsidieerd provinciepersoneel,
tewerkgesteld in de provinciale scholen (2) en het wetenschappelijk personeel van het Provinciaal
Onderzoek-en Voorlichtingscentrum voor Land-en Tuinbouw.
§ 2. Volgende bepalingen zijn niet van toepassing op het op proef benoemd personeel:
- (...) (3)
- (...) (3)
- deel IV, administratieve loopbaan, titel 4, evaluatie (...) (3);
- deel IV, administratieve loopbaan, titel 5, bevordering (artikel 80 tot en met 91);
- deel VI, tucht (artikel 102 tot en met 114);
- deel VII, het verlof en de administratieve toestand tijdens het verlof, (...) (3), titel 6, verlof voor
verminderde prestaties (artikelen 147 tot en met 153), titel 7, verlof voor loopbaanonderbreking
(artikel 154), titel 8, verlof voor opdracht (artikel 155 tot en met 169), (...) (3), titel 11, gecontingenteerd verlof (artikel 173 tot en met 175).

Titel 2 - Algemene bepalingen
Art. 2 - Voor de toepassing van dit statuut wordt verstaan onder:
- statutair personeelslid: het personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de bevoegde overheid in een
betrekking is benoemd, hetzij op proef, hetzij in vast verband;
- op proef benoemd personeelslid: het personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de bevoegde overheid
toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste benoeming;
- vastbenoemd personeelslid: het personeelslid dat al dan niet na een proeftijd bij eenzijdige beslissing
van de bevoegde overheid wordt benoemd;
- personeelsformatie: de lijst van het aantal betrekkingen ingedeeld per niveau en graad, dit volgens administratieve, technische en wetenschappelijke graden (4);
- graad: de naam van betrekking waarin een personeelslid is benoemd;
- aanwervingsgraad: de graad die uitsluitend bij wijze van aanwerving wordt begeven;
- bevorderingsgraad: de graad die uitsluitend bij wijze van bevordering wordt begeven;
- aanwervings- en bevorderingsgraad: de graad die zowel bij wijze van aanwerving als bij wijze van bevordering kan worden begeven;
- (...) (5)

(1) PR 20 december 2001, art. 1, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 1, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 1, § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 2, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 2, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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- functiebeschrijving: de beschrijving van de graad, inhoud, de taken en het profiel van de betrekking, die
de basis vormt voor aanwervingen en bevorderingen; (1)
- profiel: de essentiële karakteristieken van de functie wat kennis, vaardigheden en attitudes betreft.
- (...) (2)
- hiërarchische meerdere: het personeelslid dat, rekening houdend met de organisatie van de betrokken
dienst, als chef leiding, gezag en toezicht kan uitoefenen over het betrokken personeelslid; (3)
- onmiddellijk hiërarchische meerdere: de hiërarchische meerdere die, rekening houdend met de hiërarchie
binnen de betrokken dienst onmiddellijk boven het personeelslid staat; (3)
- diensthoofd: het door de Bestendige Deputatie aangeduide leidinggevend personeelslid van een organisatorische eenheid (4)
Art. 3 (5) - Het personeel wordt ingedeeld in vijf niveaus:
- niveau A: einddiploma universitair onderwijs of einddiploma hoger onderwijs van het lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs;
- niveau B: hoger onderwijs van het korte typ, enkel een universitair kandidaatsdiploma of enkel een kandidaatsdiploma hoger onderwijs van het lange type;
- niveau C: diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
- niveau D: geen diplomavoorwaarden, tenzij in de functiebeschrijving specifieke vereisten opgenomen zijn
- niveau E: geen diplomavoorwaarden.
Art. 3 bis (6) § 1. De Bestendige Deputatie beslist of een niet-bezette betrekking wordt openverklaard en bepaalt de
wijze van bezetting.
§ 2. Volgende betrekkingen kunnen enkel bij wijze van bevordering worden begeven:
- hoofdmedewerker
- technisch hoofdmedewerker;
- ploegbaas;
- domeinbrigadier
§ 3. De betrekkingen van niveau E worden enkel bij werving begeven.
§ 4. De betrekkingen van bestuursdirecteur, directeur en directeur-conservator kunnen begeven worden bij
wijze van werving, bevordering of mandaat.
§ 5. De overige betrekkingen kunnen zowel bij werving als bij bevordering worden begeven.

(1) PR 25 juni 1998, art. 1, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 20 december 2001, art. 2, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 25 juni 1998, art. 2, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 20 december 2001, art. 2, § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 20 december 2001, art. 42, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Deel II - Werving
Titel 1 - Toelatingsvoorwaarden
Art. 4 - Voor de toelating tot een betrekking gelden volgende algemene voorwaarden:
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- aan de dienstplichtwetten voldoen;
- lichamelijk geschikt zijn voor de beoogde betrekking. De lichamelijke geschiktheid wordt vastgesteld door
de arbeidsgeneeskundige dienst;
- onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.

Titel 2 - Aanwervingsvoorwaarden
Art. 5 - Om als personeelslid te worden aangeworven dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:
1. de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt of aan de leerplicht hebben voldaan (1);
2. voor de hierna vermelde graden in het bezit zijn van het vermelde diploma of attest (2):
- bestuursdirecteur: einddiploma universitair onderwijs of einddiploma hoger onderwijs van het lange
type, gelijkgesteld met universitair onderwijs. Daarenboven dient minstens vier jaar relevante en aantoonbare ervaring (...) bewezen te worden. (3)
- directeur (...) en directeur-conservator: einddiploma universitair onderwijs of einddiploma hoger
onderwijs van het lange type, gelijkgesteld met universitair onderwijs. Daarenboven dient minstens
vier jaar relevante en aantoonbare ervaring (...) bewezen te worden. (4)
- ingenieur: einddiploma (5) burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, landbouwkundig ingenieur of bio-ingenieur; (6)
- architect/architect-urbanist: einddiploma (5) architect
- adjunct-adviseur en informaticus: einddiploma (5) universitair onderwijs of einddiploma (5) hoger
onderwijs van het lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs;
- industrieel ingenieur en preventieadviseur: eindiploma (5) industrieel ingenieur. Voor het ambt van
preventieadviseur (6) dient bovendien het bewijs te worden geleverd dat met vrucht een erkende cursus van aanvullende vorming voor diensthoofd V.G.V. van ten minste het tweede niveau werd beëindigd;
- (...) (7)
- hoofddeskundige en technisch hoofddeskundige: hoger onderwijs van het korte type, enkel een universitair kandidaatsdiploma of enkel een kandidaatsdiploma hoger onderwijs van het lange type. Daarenboven dient minstens vier jaar relevante en aantoonbare ervaring bewezen te worden (8);
- deskundige en technisch deskundige: hoger onderwijs van het korte type; enkel een universitair
kandidaatsdiploma of enkel een kandidaatsdiploma hoger onderwijs van het lange type (9);
- medewerker, technisch medewerker: einddiploma secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

(1) PR 20 december 2001, art. 4, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 4, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 4, § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 4, § 4, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 4, § 5, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 27 maart 2001, inwerkingtreding 1 juni 2001
(7) PR 25 juni 1998, art. 5, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(8) PR 20 december 2001, art. 4, § 6, inwerkingtreding 1 januari 2002
(9) PR 20 december 2001, art. 4, § 7, inwerkingtreding 1 januari 2002
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- (...) (1)
- redder: hoger reddersbrevet van het Bloso of van een ander gelijkwaardig getuigschrift, goedgekeurd
door het Bloso (1).
3. slagen voor een wervingsexamen.
Art. 6 - De bij het koninklijk besluit van 21 mei 1964 gecoördineerde wetten betreffende het personeel van
Afrika zijn van toepassing. De gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken zijn eveneens van toepassing. (2)
Art 7 - De Bestendige Deputatie kan bijzondere voorwaarden bepalen in relatie tot de functie.
Art. 7bis - De Bestendige Deputatie kan bepalen dat diploma’s van de hogere niveaus niet in aanmerking
komen voor de toelating tot het examen. (3)
Art. 8 - Alle betrekkingen zijn zowel toegankelijk voor mannen als voor vrouwen.

Titel 3 - Aanwervingsprocedure
Art. 9 - (...)
Voor een aanwervingsexamen (4) wordt gedurende ten minste tien werkdagen een openbare oproep gericht
tot de kandidaten. Deze oproep wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in ten minste twee dagof weekbladen. Het vacaturebericht vermeldt tenminste het aantal vacant verklaarde betrekkingen (4), de
aard van de betrekking, de toelatings-en aanwervingsvoorwaarden (4), de duur van de eventuele wervingsreserve en de wijze en uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen.
Art. 10 - Het bewijs dat de kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden moet worden geleverd uiterlijk op de aanvangsdatum van de proefperiode. Het bewijs dat de kandidaten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden moet worden geleverd uiterlijk op de aanvangsdatum van de benoeming op proef. (5)
Het gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking wordt aangetoond door een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. Wanneer er ongunstige
vermeldingen op voorkomen, mag de kandidaat een verklarende nota voorleggen.
Art. 11 - De Bestendige Deputatie beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaatstellingen (...)
(6). Op basis hiervan wordt beslist welke kandidaten tot het examen worden toegelaten. De kandidaten die
niet worden toegelaten tot het examen worden daarvan verwittigd alvorens het examen plaats heeft. De
reden van de weigering wordt hen meegedeeld.

(1) PR 20 december 2001, art. 4, § 8, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 7, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 8, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 20 december 2001, art. 5, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 6, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 20 december 2001, art. 7, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Titel 4 - Aanwervingsexamens, examenprogramma's en examencommissies
Art. 12 § 1. De Bestendige Deputatie stelt overeenkomstig de functiebeschrijving, gevoegd bij het personeelsbehoeftenplan, het examenprogramma vast en bepaalt of het een vergelijkend of niet-vergelijkend wervingsexamen betreft. Dit programma kan voor eenzelfde graad een verschillende inhoud hebben.
§ 2. (...) (1)
Art. 13 - De kandidaten worden ten minste tien werkdagen vóór elk examengedeelte schriftelijk in kennis
gesteld van de datum, de plaats waar het examen wordt afgenomen en de examenvoorschriften. (2)
Art. 14 § 1. Het examen bestaat minimum uit:
- een schriftelijk of praktisch gedeelte;
- een mondeling gedeelte. (3)
§ 2. Een examengedeelte kan bestaan uit één of meerdere proeven. (3)
§ 3. Alleen de geslaagden voor een examengedeelte worden toegelaten tot het volgende examengedeelte. (3)
§ 4. Een psychotechnisch onderzoek kan worden voorzien. De resultaten van dit onderzoek zijn informatief.
(3)
§ 5. Bij de beslissing tot toelating van de kandidaten tot het examen, kan de Bestendige Deputatie beslissen dat meerdere examengedeelten op dezelfde dag plaatsvinden. (4)
Art. 15 - Om te slagen moeten de kandidaten voor elk examengedeelte zestig procent van de punten behalen. Indien een examengedeelte meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien op elk van die proeven
vijftig procent behalen.
Art. 16 - Na het laatste examengedeelte wordt het proces-verbaal van het examen opgemaakt.
Dit proces-verbaal vermeldt:
- de bijzondere aanwervingsvoorwaarden
- de samenstelling van de examencommissie
- het aantal ingeschreven en weerhouden kandidaten
- de aanwezige kandidaten op elk examengedeelte (5)
- de waarnemers op elk examengedeelte
- de per examengedeelte en proef toegekende punten
- de rangschikking van de geslaagden en het totaal van de door hen behaalde punten. (6)
Art. 17 - De examinandi worden schriftelijk op de hoogte gebracht van hun resultaat.
Aan een kandidaat worden op zijn of haar verzoek de eigen behaalde deelresultaten schriftelijk meegedeeld. (7)

(1) PR 25 juni 1998, art. 9, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 10, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 11, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 20 december 2001, art. 8, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 9, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 25 juni 1998, art. 12, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(7) PR 25 juni 1998, art. 13, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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Art . 18 § 1. De examencommissies worden voorgezeten door de Provinciegriffier of de plaatsvervanger, aangeduid
door de Provinciegriffier. (1)
De Bestendige Deputatie duidt minstens vier leden (1) aan, niet behorend tot de Provincieraad. Ten
minste de helft hiervan behoort niet tot het provinciepersoneel. De examencommissie kan niet uitsluitend uit mannen of vrouwen bestaan. (2)
De Bestendige Deputatie duidt tevens een niet-stemgerechtigde secretaris aan, behorend tot de dienst
personeel. In afwijking hiervan kan uitzonderlijk een lid van de examencommissie aangeduid worden
als secretaris. (1)
§ 2. In afwijking van wat voorafgaat kan de Bestendige Deputatie de examencommissies aanduiden die
door de Provinciegouverneur zullen worden voorgezeten.
Art. 19 - De examencommissie kan enkel geldig vergaderen wanneer zowel de helft van de leden (3), behorend tot het provinciepersoneel, als de helft van de leden (3), die niet behoren tot het provinciepersoneel
aanwezig zijn.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend. (4)
Art. 20 - De leden van de Provincieraad en de Bestendige Deputatie en de afgevaardigden van de (...)
vakorganisatie (overeenkomstig de wetgeving op het syndicaal statuut) (5) mogen uitsluitend als waarnemer bij de examenverrichtingen aanwezig zijn. Zij mogen echter niet aanwezig zijn bij het opstellen van de
vragen, de deliberatie en het toekennen van de punten. (6)
Art 21 § 1. In afwijking van het voorgaande wordt voor de aanwerving in de graden van bestuursdirecteur en
directeur-conservator (7) een commissie (...) (7) ingesteld die de kandidaturen onderzoekt op basis
van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving. Zij kan beslissen kandidaten te horen.
De commissie brengt aan de benoemende overheid advies uit over de geschiktheid van kandidaten en
maakt een gemotiveerde rangschikking op.
Deze commissie (...) (7) wordt samengesteld zoals de examencommissies.
§ 2 (8). Een proces-verbaal van de beraadslagingen van de commissie wordt opgemaakt.
Dit proces-verbaal vermeldt:
- de bijzondere aanwervingsvoorwaarden
- de samenstelling van de commissie
- het aantal ingeschreven en weerhouden kandidaten
- de gehoorde kandidaten
- de waarnemers tijdens het horen
- het advies over de geschiktheid van de kandidaten
- de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten

(1) PR 20 december 2001, art. 10, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 14, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 20 dcember 2001, art. 11, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 25 juni 1998, art. 15, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(5) PR 20 december 2001, art. 12, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 25 juni 1998, art. 16, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(7) PR 20 december 2001, art. 13, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(8) PR 20 december 2001, art. 13, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Titel 5 - Wervingsreserves
Art. 22 § 1. De Bestendige Deputatie kan beslissen dat een wervingsreserve wordt aangelegd, die twee jaar
bedraagt. Deze reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd. De geldigheidsduur
vangt aan op de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het examen. (1)
§ 2. Alle geslaagden worden in de wervingsreserve opgenomen. Zij worden in geval het een vergelijkend
wervingsexamen betreft, gerangschikt volgens het totaal van de behaalde punten. Bij gelijkheid van
punten wordt voorrang verleend aan de geslaagden die het grootste aantal punten behaalden voor het
mondeling gedeelte. Indien ook dit aantal punten gelijk is, krijgt de oudste voorrang. (2)
Art. 23 - De geslaagden die naar aanleiding van een vacature de betrekking niet of niet binnen de gestelde
termijn aanvaarden behouden voor een volgende vacature het voordeel van hun rangschikking voor zover
het een vergelijkend wervingsexamen betreft. Bij een tweede verzaking aan een vacature worden zij evenwel na de laatst geslaagde in de wervingsreserve gerangschikt.Dit wordt aan de betrokkenen meegedeeld.

Titel 6 - Aanwerving van personen met een handicap (3)
Art. 24 - De Bestendige Deputatie kan beslissen dat een betrekking voorbehouden wordt aan personen met
een handicap die ingeschreven en erkend zijn bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen
met een handicap.
De kandidaten die in aanmerking komen voor deze functie dienen te voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, zoals bepaald in titel 2 en 3 van deel II - werving van het administratief statuut. Bij de
beoordeling van de lichamelijke geschiktheid voor de beoogde betrekking door de arbeidsgeneeskundige
dienst wordt evenwel rekening gehouden met de handicap van de kandidaat. (4)
Het contingent personen met een handicap dat de provincie tewerkstelt bedraagt minimum 2,5% van het
aantal betrekkingen op de personeelsformatie. (5)
Art. 25 - In overleg met de V.Z.W. Westvlaamse Consultatiebureaus voor Gehandicapten onderzoekt de
Bestendige Deputatie op basis van de functiebeschrijving welk aangepast examen dient georganiseerd te
worden. Dit examen kan afwijken van wat in artikel 14 van dit statuut bepaald is. (3)
Art. 26 - Alle bepalingen van de wervingsprocedure, voorzien in titel 3, 4 en 5 (6) van deel II van het
statuut, zijn van toepassing op deze wervingsexamens, behoudens de afwijkingen, bepaald in deze titel
(6). Bij de openbare oproep wordt uitdrukkelijk vermeld dat het een examen betreft dat voorbehouden is
aan personen met een handicap. (3)

(1) PR 25 juni 1998, art. 17, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 18, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 19, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 20 december 2001, art. 14, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 14, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 20 december 2001, art. 15, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Deel III - Proeftijd en vaste benoeming
Titel 1 - Proeftijd
Hoofdstuk 1 - Indiensttreding
Art. 27 - Ingeval van ambtsvacature komen de geslaagden voor een vergelijkend examen in aanmerking
voor een benoeming op proef in volgorde van hun rangschikking.
Art. 28 § 1. De kandidaat mag tot de proeftijd worden toegelaten vóór zijn lichamelijke geschiktheid is gecontroleerd. Als nadien blijkt dat hij aan deze vereiste niet voldoet, wordt hij ambtshalve ontslagen door de
benoemende overheid. Deze beslissing heeft uitwerking de laatste dag van de maand, volgend op de
datum van de beslissing tot ambtshalve ontslag. (1)
§ 2. De kandidaat die ongeschikt wordt verklaard, mag vragen voor een beroepscommissie te verschijnen.
De aanvraag moet binnen de tien werkdagen nadat de beslissing hem is bekendgemaakt, worden ingediend. De beroepscommissie is samengesteld uit drie geneesheren: de geneesheer die het controleonderzoek verrichtte, één geneesheer aangeduid door de Bestendige Deputatie en één geneesheer die
door de kandidaat zelf wordt aangewezen. De kosten van de beroepsprocedure zijn ten laste van de
werkgever.
Art. 29 - Tijdens de proeftijd leggen de op proef benoemde personeelsleden de eed af voorgeschreven in
artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831. Indien zij weigeren de eed af te leggen, wordt hun benoeming
met terugwerkende kracht als nietig beschouwd. (2)
Zij ontvangen bij hun indiensttreding een exemplaar van het administratief en geldelijk statuut.
Hoofdstuk 2 - Duur van de proeftijd
Art. 30 - De duur van de proeftijd bedraagt zes maanden voor de betrekkingen van de niveaus E, D en C en
twaalf maanden voor de betrekkingen van de niveaus B en A.
De Bestendige Deputatie kan op voorstel van de stagecommissie de proeftijd éénmalig met de helft van de
oorspronkelijke duur verlengen. (3)
Art. 31 - De proeftijd wordt geschorst voor elke afwezigheid, al dan niet onderbroken, van meer dan vijftien werkdagen. Het jaarlijks vakantieverlof wordt buiten beschouwing gelaten. De proeftijd wordt met de
duur van de afwezigheden verlengd.
Hoofdstuk 3 - Verloop van de proeftijd (4)
Art. 32 (5) § 1. Bij de aanvang van de proeftijd worden door de Provinciegriffier twee personeelsleden aangeduid die
de proeftijd zullen beoordelen.

(1) PR 25 juni 1998, art. 20, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 21, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 22, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 25 juni 1998, art. 23, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(5) PR 20 december 2001, art. 16, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Het eerste personeelslid, behorend tot dezelfde dienst als het op proef benoemd personeelslid treedt
op als stagebegeleider. Deze stagebegeleider is verantwoordelijk voor het goed verloop van de proeftijd en zorgt voor een optimale integratie van het personeelslid in de dienst.
Het tweede personeelslid, al dan niet behorend tot dezelfde dienst als de stagebegeleider en het op
proef benoemd personeelslid treedt op als stagementor en helpt de proeftijd mee begeleiden.
§ 2. In toepassing van artikel 57 van het administratief statuut kan de Provinciegriffier, op voorstel van de
stagebegeleider of de stagementor, beslissen dat het stagedoend personeelslid een verplichte vorming, training of opleiding moet volgen. In dat geval maakt de vorming, training of opleiding deel uit
van de beoordeling van de proeftijd, wat expliciet moet vermeld worden in het evaluatieverslag.
Art. 33 § 1. Een stagecommissie wordt ingesteld. Deze stagecommissie waakt over het verloop van de proeftijd van
elk individueel personeelslid en kan het stagegebeuren in zijn geheel superviseren. (1)
§ 2. De stagecommissie wordt voorgezeten door de provinciegriffier of zijn plaatsvervanger, die de Provinciegriffier aanduidt. Ze is vervolgens samengesteld uit vast aangestelde leden, aangewezen door de
representatieve vakorganisaties, naar rato van één lid per representatieve vakorganisatie en een gelijk
aantal leden behorend tot het provinciepersoneel, die aangeduid worden door de Bestendige Deputatie. Per vast aangesteld lid kunnen een aantal plaatsvervangende leden worden aangeduid. (1)
§ 3. Het huishoudelijk reglement van de stagecommissie wordt vastgesteld door de Bestendige Deputatie. (2)
Art. 34 § 1 (3). Tijdens de proeftijd wordt het stagedoend personeelslid opgevolgd, begeleid en tussentijds geëvalueerd volgens de regelen bepaald door de Bestendige Deputatie.
Gesprekken met de stagiair en maandelijkse stagerapporten maken integraal deel uit van deze
begeleiding en beoordeling. De modaliteiten en timing hiervoor en de inhoudelijke elementen van
de stagerapporten worden, na advies van de stagecommissie, bepaald door de Bestendige Deputatie. De stagerapporten worden door de stagementor ondertekend en eventueel becommentarieerd,
door het stagedoend personeelslid geviseerd en overgemaakt aan de dienst personeel binnen de
tien werkdagen na het verstrijken van de maand waarop het stagerapport betrekking heeft.
§ 2. Op basis van deze maandverslagen wordt naar aanleiding van het tiende stagerapport indien het een
personeelslid van niveau A of B betreft, of van het vierde stagerapport, indien het een personeelslid
van niveau C,D of E betreft een samenvattend, beschrijvend evaluatieverslag van de voorbije proeftijd
opgemaakt door de stagebegeleider. Dit beschrijvend evaluatieverslag wordt door de stagementor mee
ondertekend en eventueel becommentarieerd. Indien er geen consensus is tussen de stagebegeleider
en de stagementor, wordt bemiddeld door de Bestuursdirecteur Organisatie en HRM of diens plaatsvervanger. (4)
§ 3. Het evaluatieverslag bevat minstens een beschrijving van volgende items:
- korte opgave van de door het stagedoend personeelslid verrichte activiteiten
- potentialiteiten en/of knelpunten
- een advies aan de benoemende overheid omtrent het personeelslid: benoeming in vast verband,
afdanking of verlenging van de proeftijd.

(1) PR 20 december 2001, art. 17, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 23, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 30 mei 2002, art. 1, inwerkingtreding 1 juni 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 17, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 4. Dit evaluatieverslag wordt binnen de tien werkdagen na het verstrijken van de vierde respectievelijk
tiende stagemaand geviseerd door het betrokken personeelslid en tegelijk overgemaakt aan de personeelsdienst
Art. 35 § 1. Indien het evaluatieverslag afdanking of verlenging van de proeftijd adviseert of indien er geen consensus werd bereikt tussen de stagebegeleider en de stagementor (1), wordt het voorstel binnen de
tien werkdagen na het verstrijken van de vierde respectievelijk tiende stagemaand tegen ontvangstbewijs of aangetekend schrijven meegedeeld aan het personeelslid. Binnen dezelfde termijn wordt een
afschrift van het evaluatieverslag bezorgd aan de personeelsdienst en de voorzitter van de stagecommissie.
§ 2. Indien een positief advies tijdens de voorlaatste of laatste stagemaand wordt herroepen, wordt dit aan
de hand van een nieuw kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag, opgemaakt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 34, §§2 en 3 en tegen ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven meegedeeld
aan het personeelslid. Een afschrift van het evaluatieverslag wordt tegelijk bezorgd aan de personeelsdienst en de voorzitter van de stagecommissie.
Art. 36 § 1. In de gevallen, bepaald bij artikel 35 wordt het negatief voorstel voorgelegd aan de stagecommissie.
§ 2. Vooraleer de stagecommissie advies verleent, wordt het personeelslid gehoord. Daarnaast worden de
stagebegeleider, de stagementor of hun plaatsvervanger gehoord (2). Van de (2) verklaringen wordt
proces-verbaal opgemaakt. Het personeelslid heeft het recht zich te laten bijstaan door een persoon
naar keuze.
§ 3. Indien de stagecommissie oordeelt dat een verlenging van de proeftijd gerechtvaardigd is, wordt dit
advies in de eerstvolgende zitting van de Bestendige Deputatie ter beslissing voorgelegd.
§ 4. Indien de stagecommissie oordeelt dat een afdanking gerechtvaardigd is, bezorgt de voorzitter het
advies vóór het verstrijken van de proeftijd aan de tot benoemen bevoegde overheid. Tegelijk wordt
een afschrift van het advies tegen ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven bezorgd aan het
betrokken personeelslid.
§ 5. In afwijking van artikel 30 wordt gedurende de volledige termijn van de in de vorige paragrafen vermelde procedure de proeftijd van het betrokken personeelslid verlengd tot de benoemende overheid
uitspraak doet over al dan niet vaste benoeming. Deze termijn mag de drie maanden niet te boven
gaan.
§ 6. Bij verlenging van de proeftijd worden opnieuw maandelijkse stagerapporten opgemaakt door de stagebegeleider, volgens de regels bepaald in §1 van dit artikel (3). Een maand voor het einde van de
verlengde proeftijd wordt een samenvattend, beschrijvend evaluatieverslag van de verlengde proeftijd
opgemaakt. Dit bevat minstens de bepalingen, zoals vermeld in artikel 34 §3.
Dit verslag wordt overgemaakt aan de voorzitter van de stagecommissie. De stagecommissie kan beslissen om opnieuw samen te komen met het oog op het verlenen van een nieuw advies aan de Bestendige Deputatie. (4)

(1) PR 20 december 2001, art. 19, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 20, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 30 mei 2002, art. 2, inwerkingtreding 1 juni 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 20 § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Indien de stagerapporten en het samenvattend evaluatieverslag over de verlenging van de stage
ongunstig zijn, heeft de stagiair het recht om, op vraag, gehoord te worden door de stagecommissie
over het verloop van de verlengde proeftijd. Het proces-verbaal van verhoor wordt, samen met een
advies voorgelegd aan de Bestendige Deputatie. (1)
Art. 37 - Een beslissing van de benoemende overheid tot benoeming in vast verband heeft terugwerkende
kracht tot de eerste dag van de proeftijd. Indien wordt overgegaan tot afdanking van het personeelslid,
heeft deze beslissing uitwerking de laatste dag van de maand, volgend op de datum van de beslissing tot
afdanking.

Titel 2 - Vaste benoeming
Art. 38 § 1. Het personeelslid wordt op basis van een gunstige beoordeling van de proeftijd benoemd in vast verband. (2)
§ 2. De Bestendige Deputatie kan evenwel bij de vacantverklaring van betrekkingen in niveau A en B bepalen dat het stagedoend personeelslid vóór het verstrijken van de proeftijd een vooraf bepaalde vorming, training of opleiding met goed gevolg moet beëindigen. In voorkomend geval wordt daarbij
melding gemaakt in het vacaturebericht.
De proeftijd wordt desgevallend verlengd voor de duur van de vorming, training of opleiding, zonder
evenwel de duur van twee jaar te overschrijden. (3)
Art. 39 - De graad- en niveauanciënniteit van het personeelslid wordt gerekend vanaf de dag waarop zijn
proeftijd is begonnen. Valt deze datum niet op de eerste van de maand, dan wordt deze verschoven naar
de eerste van de volgende maand.

Deel IV - Administratieve loopbaan
Titel 1 - Algemene bepalingen
Art. 40 - Er bestaan vier anciënniteiten:
- de graadanciënniteit;
- de niveau-anciënniteit;
- de dienstanciënniteit;
- de schaalanciënniteit.
Art. 41 - De graadanciënniteit is de anciënniteit verworven in de graad waarin het personeelslid werd
benoemd, hetzij bij de aanwerving, hetzij ingevolge bevordering.
Art. 42 - De niveau-anciënniteit is de anciënniteit verworven in één of meer graden van hetzelfde niveau
ingaande vanaf de datum van de vaste benoeming of vanaf de datum van de benoeming op proef indien die
eraan vooraf gaat.

(1) PR 20 december 2001, art. 20§2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 24, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 20 december 2002, art. 21, inwerkingtreding 1 oktober 2002
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Art. 43 - De dienstanciënniteit is de totale werkelijke anciënniteit verworven in dienst van het bestuur als
statutair of als tijdelijk of als contractueel personeelslid.
Art. 44 § 1. De schaalanciënniteit is de anciënniteit verworven in de weddeschalen van de functionele loopbaan.
§ 2. Het personeelslid in non-activiteit verwerft geen schaalanciënniteit, met uitzondering van het personeelslid dat zijn ambt met deeltijdse (1) prestaties, die met non-activiteit worden gelijkgesteld, uitoefent.
§ 3. De personeelsleden in dienst vóór de datum van inwerkingtreding van dit statuut en van wie de diensten onderbroken zijn en de personeelsleden van wie de diensten onderbroken zijn na de inwerkingtreding, verkrijgen bij de nieuwe indiensttreding in dezelfde of een gelijkwaardige graad (1) de schaalanciënniteit verworven op de datum van de aanvang van de dienstonderbreking, eventueel mits toepassing van art. 44 van deel III, geldelijk statuut.
Voor de toepassing van voormeld lid mag de dienstonderbreking de periode van twee (1) jaar niet
overschrijden. (2)
Art. 45 - Voor de toepassing van dit statuut komen voor de berekening van de niveau-, graad- en dienstanciënniteit enkel in aanmerking de werkelijke diensten verricht bij het bestuur als titularis van een
ambt met volledige prestaties.
Art. 46 - Een personeelslid wordt geacht werkelijke diensten te verrichten, zolang het zich bevindt in een
administratieve toestand op grond waarvan het, krachtens zijn statuut, zijn activiteitswedde of bij gemis
daarvan, zijn aanspraak op bevordering tot een hogere wedde behoudt.
Art. 47 - Volledig zijn de prestaties waarvan de uurregeling gemiddeld 38 uren per week in beslag neemt.
Art. 48 - De niveau-, graad-, dienst- en schaalanciënniteit worden uitgedrukt in jaren en volle kalendermaanden. Zij nemen een aanvang op de eerste van de maand.
Art. 49 - Voor de berekening van de niveau-, graad- en dienstanciënniteit van de personeelsleden die hun
ambt deeltijds of met verminderde prestaties uitoefenen en waarbij zij in een administratieve toestand van
non-activiteit zijn geplaatst, worden:
1. prestaties van 1976 uren deeltijdse arbeid geteld voor twaalf volle kalendermaanden;
2. prestaties van een twaalfde van 1976 uren deeltijdse arbeid geteld voor één volle kalendermaand, waarbij elk uurgedeelte vervalt;
3. de werkelijke diensten die niet de eerste dag van de maand begonnen zijn of die vóór de laatste dag van
de maand beëindigd zijn, niet in aanmerking genomen.

Titel 2 - Functionele loopbaan
Art. 50 § 1. De functionele loopbaan bestaat, met behoud van de graad, uit de toekenning van één of meer hogere
weddeschalen op basis van schaalanciënniteit, vorming en evaluatie.

(1) PR 20 december 2001, art. 22, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 29 mei 1997, art. 3, inwerkingtreding 1 september 1997
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§ 2. Een personeelslid kan slechts toegelaten worden tot een volgende weddenschaal in de functionele
loopbaan indien de laatste voorbije evaluatie gunstig was (1).
Art. 51 (2) - Volgende functionele loopbanen worden ingesteld, waarvoor volgende schaalanciënniteit
en/of vorming geldt:
Niveau E
1.1. van schaal E1 naar schaal E2
- na ten minste 9 jaar schaalanciënniteit in E1 of
- na ten minste vier jaar schaalanciënniteit in E1 en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd
1.2. van schaal E2 naar schaal E3
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en E2 en met goed gevolg de vorming hebben beeïndigd
Niveau D
2.1. van schaal D1 naar schaal D2
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in D1 en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd of
- na 9 jaar schaalanciënniteit in D1
2.2. van schaal D2 naar schaal D3
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 en met goed gevolg de vorming hebben beëindigd voor de overgang naar de schalen D2 en D3
Niveau C
3.1. van schaal C1 naar schaal C2
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd of
- na 9 jaar schaalanciënniteit in C1
3.2. van schaal C2 naar schaal C3
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en met goed gevolg de vorming hebben beëindigd vereist voor de overgang naar de schalen C2 en C3
3.3 van schaal C4 naar schaal C5
- na 9 jaar schaalanciënniteit in C4 en met goed gevolg de vorming hebben beeïndigd
Niveau B
4.1. van schaal B1 naar schaal B2:
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd of
- na 9 jaar schaalanciënniteit in B1
4.2. van schaal B2 naar schaal B3:
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde anciënniteit in B1 en B2 en met goed gevolg de vorming hebben
beëindigd vereist voor de overgang naar de schalen B2 en B3
4.3. van schaal B4 naar schaal B5:
- na ten minste 9 jaar schaalanciënniteit in B4, en met goed gevolg de vorming hebben beëindigd, op
voorwaarde dat de ambtenaar hou der is van een diploma van hoger onderwijs van het korte type

(1) PR 20 december 2001, art. 23, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 24, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Niveau A
5.1. van schaal A1a naar schaal A2a
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd
5.2. van schaal A2a naar schaal A3a
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a, en met goed gevolg de basisvorming en vorming hebben beeïndigd
5.3. van schaal A6a naar schaal A7a
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in A6a, en met goed gevolg de vorming hebben beeïndigd
5.4. van schaal A7a naar A7b
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A6a en A7a en met goed gevolg de vorming
hebben beeïndigd
5.5. van schaal A5a naar schaal A5b
- na ten minste 9 jaar schaalanciënniteit in A5a en met goed gevolg de vorming hebben beeïndigd
5.6. van schaal A10a naar A10b
- na ten minste 9 jaar schaalanciënniteit in schaal A10a en met goed gevolg de vorming hebben beeïndigd

Titel 3 - Vorming, training en opleiding (1)
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Art. 52 § 1. Vorming, training of opleiding is elke activiteit die bijdraagt tot het ontwikkelen van de capaciteiten,
kennis, vaardigheden en attitudes van het personeelslid met het oog op een verbeterde werking van
het bestuur inzake efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening.
§ 2. Elk personeelslid heeft het recht en de plicht om deel te nemen aan opleidings-, trainings- en vormingsinitiatieven. Rekening wordt onder meer gehouden met het belang van de dienst en de vormingsbehoeften.
In toepassing van het vormingsrecht wordt elke vormingsaanvraag, uitgaand van een personeelslid via
hiërarchische weg en de dienst personeel ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciegriffier of de
persoon die hiervoor door de Provinciegriffier wordt aangeduid (2).
§ 3. Vorming, training of opleiding kan onder meer betrekking hebben op:
- leidinggeven en management
- sociale vaardigheden en deontologie
- funktiegerichte kennisvakken
- funktiegerichte vaardigheden
- administratieve vaardigheden, spelling en taal
- de werking van openbare besturen
- veiligheid en hygiëne

(1) PR 25 juni 1998, art. 25, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 20 december 2001, art. 26, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 4. Op initiatief van de provinciegriffier en in overleg met de bestuurdirecteur organisatie en HRM wordt
een vormingsplan opgemaakt voor de volledige administratie, voor een volledige dienst, voor een
categorie van personeelsleden of voor een personeelslid. Afspraken worden gemaakt met de diensthoofden over inhoud, budget en opvolging van deze vormingsplannen (1).
Art. 53 - Van elk personeelslid wordt een vormingsdossier aangelegd. Dit dossier wordt door de personeelsdienst bijgehouden. Elk personeelslid kan steeds kennis nemen van het persoonlijk vormingsdossier.
Hoofdstuk 2 - Vorming, training en opleiding in het kader van de functionele loopbaan
Art. 54 § 1. Een basisvormingspakket is een vorming, training of opleiding of een geheel van vorming, trainingen
of opleidingen vereist voor overgang van de weddenschaal E1 naar E2, D1 naar D2, C1 naar C2, B1 naar
B2, A1a naar A2a en A6a naar A7a. (2)
§ 2. Een vormingspakket is een vorming, training of opleiding of een geheel van vorming, trainingen of
opleidingen vereist voor overgang van de weddenschaal E2 naar E3, D2 naar D3, C2 naar C3, C4 naar
C5, B2 naar B3, B4 naar B5, A2a naar A3a, A5a naar A5b, van A7a naar A7b en van A10a naar A10b
(2).
§ 3. De minimumduur van de vorming, training en opleiding in het kader van de functionele loopbaan
wordt, zowel voor de administratieve als de technische graden als volgt bepaald:
- voor niveau A: een basisvormingspakket en een vormingspakket van telkens 125 uren
- voor niveau B: een basisvormingspakket en een vormingspakket van telkens 100 uren
- voor niveau C: een basisvormingspakket en een vormingspakket van telkens 100 uren
- voor niveau D: een basisvormingspakket en een vormingspakket van telkens 75 uren
- voor niveau E: een basisvormingspakket en een vormingspakket van telkens 75 uren
§ 4. De inhoud van de basisvormings- en vormingspakketten van de vorming, training en opleiding in het
kader van de functionele loopbaan wordt, zowel voor de administratieve als de technische graden
samengesteld uit de in artikel 52 §3 opgesomde items.
§ 5. Eenzelfde vorming, training of opleiding kan slechts éénmaal deel uitmaken van een basisvormingsen/of vormingspakket van het personeelslid voor wat betreft dezelfde functionele loopbaan.
§ 6. De inhoud van de basis- en vormingspakketten van de vorming, training en opleiding in het kader van
de functionele loopbanen binnen niveau A moet, zowel voor de administratieve als de technische
graden, minstens voor de helft gericht zijn op de managementsontwikkeling.
Art. 55 § 1 (3). De in artikel 54 voorziene vorming, training en opleiding wordt voor de niveaus B, C ,D en E en
voor de aanvangsgraden van niveau A georganiseerd door de School voor Bestuursrecht.
Daarnaast kan het West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel aangepaste
vorming, training en opleiding aanbieden voor bepaalde personeelscategorieën.
Voor wat betreft de vorming die vereist is voor de overgang van de weddenschalen A5a naar A5b,
A7a naar A7b en A10a naar A10b wordt aangepaste vorming voorgesteld.

(1) PR 20 december 2001, art. 26, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 27, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 28, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan het bestuur in het kader van de vormingsplannen (1) een
eigen basisvormingspakket en/of vormingspakket samenstellen uit de vorming, trainingen of opleidingen ingericht door andere onderwijs- of vormingsinstellingen.
Dit vormingspakket vermeldt een nauwkeurige omschrijving van de inhoud, duur en kosten van de
vorming, trainingen of opleidingen en de instellingen die deze organiseren.
Hoofdstuk 3 - Aanvullende vorming, training en opleiding
Art. 56 - Aanvullende vorming, training en opleiding is voor elk personeelslid zowel een recht als een
plicht. Het voldaan hebben aan de vooropgestelde basisvormings- en vormingspakketten of een vrijstelling
van vorming, training en opleiding in het kader van de functionele loopbaan sluit aanvullende vorming,
training of opleiding niet uit.
Art. 57 - De Provinciegriffier kan een personeelslid de opdracht geven om een vorming, training of opleiding te volgen en bepalen of deze lesuren verrekend worden op de in het kader van de functionele loopbaan vereiste pakketten.
Art. 58 - Onverminderd de toepassing van artikel 52 § 4 en artikel 57 zullen de evaluatoren, als uit de
evaluatie van een personeelslid blijkt dat een functioneringsprobleem met vorming kan verbeterd worden
hiervoor relevante vorming, training of opleiding voorstellen aan de provinciegriffier. (2)
Hoofdstuk 4 - Procedure
Art. 59 - Indien er voor een bepaalde vorming, training of opleiding meer kandidaten zijn dan er kunnen
worden ingeschreven of, met het oog op de goede werking van de dienst, kunnen worden toegelaten, wordt
voorrang gegeven aan de kandidaten die een vorming, training of opleiding dienen te volgen voor de toekenning van de volgende schaal van de functionele loopbaan en reeds de vereiste schaalanciënniteit voor
de toekenning van deze schaal tellen.
Hoofdstuk 5 -Dienstvrijstelling en verlof voor vorming training en opleiding
Art. 60 § 1. Voor vorming, training, opleiding of examens wordt dienstvrijstelling verleend als die plaatshebben
tijdens de diensturen. Deze periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.
§ 2. De tijd besteed aan vorming, training, opleiding of examens die plaatshebben buiten de diensturen
wordt beschouwd als normale arbeidstijd.
§ 3. (3) Vormingsverlof wordt toegekend voor vorming, training of opleiding waarbij de voorbereiding van
een examen en/of de opmaak van een eindwerk noodzakelijk is.
Dit vormingsverlof wordt gevraagd bij de vormingsaanvra(a)g(en) en bedraagt maximum tien werkdagen per jaar, te beslissen bij de aanvraag en kan nooit meer bedragen dan het aantal uren
gevolgde vorming. Het wordt toegekend rekening houdend met het aantal examens of de omvang
van het eindwerk.
§ 4. De toegekende en opgenomen verloven worden bij beslissing van de provinciegriffier in mindering
gebracht van het jaarlijks vakantieverlof indien blijkt dat het personeelslid niet regelmatig de opleiding heeft gevolgd, niet deelneemt aan de examens of het eindwerk niet afmaakt (4).

(1) PR 20 december 2001, art. 28, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 29, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 30, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 30, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Hoofdstuk 6 - Terugbetaling van gemaakte kosten
Art. 61 § 1. Het bestuur neemt alle kosten, gemaakt bij het volgen van de vorming, training en opleidingen ten
laste. Zij kunnen evenwel geweigerd worden als ze buitensporig zijn (1).
§ 2. Het personeelslid heeft recht op teruggave van de reiskosten, gemaakt met het openbaar vervoer. De
reiskosten met particulier vervoer blijven ten laste van het personeelslid, tenzij hiervoor bij het goedkeuren van de vormingsaanvraag (2) door de Provinciegriffier vooraf toestemming werd verleend.
Hoofdstuk 7 - Vormingsreglement
Art. 62 - De Bestendige Deputatie zal op voorstel van de Provinciegriffier een vormingsreglement opstellen.
Hoofdstuk 7 bis - Herbronningsverlof (sabbatical leave) (3)
Art. 62bis § 1. Herbronningsverlof (sabbatical leave) bestaat in het toekennen van een verlof met het oog op vorming, die relevant is voor het bestuur. Voor herbronningsverlof komen de ambtenaren van niveau A in
aanmerking die titularis zijn van een graad waaraan een weddenschaal van minstens A2a aan verbonden is.
§ 2. Het herbronningsverlof wordt toegestaan door de Bestendige Deputatie, op voorstel van de Provinciegriffier. De Bestendige Deputatie bepaalt hierbij de duur, inhoud, voorwaarden en gewenste resultaten
van het herbronningsverlof.
§ 3. Gedurende het herbronningsverlof is het personeelslid in de stand dienstactiviteit en geniet zijn normale wedde.
§ 4. Met de gastorganisatie kan afgesproken worden dat het loon geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald
aan de provincie.

Titel 4 - Evaluatie en begeleiding
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen en noodzakelijke gesprekken tijdens de evaluatieprocedure
Art. 63 (4) § 1. De evaluatie beoordeelt het gedrag van het betrokken personeelslid met betrekking tot de functie die
hij of zij vervult. De begeleiding, voorzien in de evaluatieprocedure, zal daarbij een ondersteuning van
het personeelslid zijn.
§ 2. Onverminderd informele gesprekken tussen het personeelslid en één of meerdere hiërarchische meerderen dienen in elke tweejaarlijkse evaluatieprocedure drie formele gesprekken plaats te vinden: één
planningsgesprek, één functioneringsgesprek en één evaluatiegesprek.
De Bestendige Deputatie bepaalt op voorstel van de Provinciegriffier de procedure en de inhoudelijke
elementen van deze gesprekken.

(1) PR 20 december 2001, art. 31, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 31, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 32, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 33, inwerkingtreding 1 oktober 2002
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§ 3. In het planningsgesprek worden de verwachtingen ten aanzien van de resultaten en het functioneren
van het personeelslid bepaald. De eerste en de tweede evaluator plegen hierover voorafgaandelijk
overleg.
Tijdens het planningsgesprek komen de eerste evaluator en het personeelslid in consensus overeen
over de essentiële criteria en de functioneringsspecifieke criteria bij het functioneren. Zij bespreken
tevens de opgelegde criteria. Indien er geen consensus werd bereikt, dan wordt hiervan door de eerste
evaluator melding gemaakt aan de bestuursdirecteur Organisatie en HRM of de plaatsvervanger, die een
beslissing neemt.
§ 4. Het functioneringsgesprek beoogt de opvolging en de begeleiding van het personeelslid naar de optimale uitoefening van de functie. In het functioneringsgesprek tussen de eerste evaluator en het personeelslid worden afspraken geformuleerd, met het oog op de bijsturing van het functioneren.
Elk personeelslid kan op eigen verzoek een functioneringsgesprek aanvragen bij de eerste en/of de
tweede evaluator. Het resultaat van dit functioneringsgesprek wordt opgenomen in het evaluatiedossier van de betrokkene.
§ 5. In de periode waarin de periodieke evaluatie gebeurt dient tussen de eerste evaluator en het personeelslid een formeel evaluatiegesprek plaats te vinden over de voorbije periode waarover geëvalueerd
wordt. Een voorstel van evaluatie en evaluatieverslag wordt overeenkomstig artikel 75 van het administratief statuut door de eerste evaluator aan het personeelslid meegedeeld en besproken. Daarbij aansluitend worden afspraken gemaakt met het oog op de volgende evaluatieperiode.
Vóór het evaluatiegesprek wordt overlegd tussen de eerste en tweede evaluator.
Na het evaluatiegesprek wordt overeenkomstig artikel 75 van het administratief statuut het definitieve
beschrijvende evaluatieverslag ondertekend door de beide evaluatoren. Elke wijziging van of aanvulling
op het beschrijvend evaluatieverslag wordt door de eerste evaluator ter kennis gebracht van de geëvalueerde, die tekent voor kennisneming.”
Art. 64 - De evaluatie is verplicht voor elk personeelslid dat zich in de administratieve stand dienstactiviteit bevindt.
Art. 65 § 1. De coördinatiecel kan, met het oog op een continue verbetering (1), het evaluatieproces superviseren
en daartoe alle nodige informatie inwinnen.
In het kader van deze procesbewaking waakt zij over het correcte verloop van de evaluatie en ziet erop
toe dat het personeel van de verschillende diensten op een gelijkwaardige manier geëvalueerd wordt.
De coördinatiecel ziet eveneens toe op het functioneren van de evaluatoren, meer bepaald op de correctheid en de kwaliteit van hun evalueren(1)
§ 2. Zij kan op grond van deze procesbewaking desgevallend opleggen dat de evaluatie van één of meerdere personeelsleden opnieuw zal gebeuren. Deze beslissing is opschortend ten aanzien van de toegekende evaluatie en ten aanzien van de termijnen voor de beroepsprocedure, voorzien in hoofdstuk 5 van
deze titel. De nieuwe evaluatie dient te gebeuren ten laaste één maand na het verstrijken van de
voorziene evaluatiepreriode. (2)
§ 3.

Een algemeen rapport over de supervisie door de coördinatiecel wordt na elke tweejaarlijkse evalauatieperiode meegedeeld aan het Hoog Overlegcomité. (3)

(1) PR 20 december 2001, art. 34, § 1, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 34, § 2, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 35, inwerkingtreding 1 oktober 2002
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Hoofdstuk 2 - Evaluatoren en evaluatieperiode
Art. 66 § 1. De evaluatie gebeurt door ten minste twee leidinggevende statutaire provinciepersoneelsleden waaronder bij voorkeur de onmiddellijk hiërarchische meerdere van het personeelslid.
§ 2. De provincieontvanger en de bestuursdirecteurs die behoren tot de horizontale diensten worden beoordeeld door de overige leden van de coördinatiecel. (1)
§ 3. De bestuursdirecteurs die behoren tot de verticale diensten, worden beoordeeld door het hoofd van de
dienst Organisatie en Human Resources management en de Provinciegriffier. (2)
§ 4. In afwijking van het bepaalde in §1 kunnen in welbepaalde concrete en uitzonderlijke situaties contractuele personeelsleden toegelaten worden om te evalueren (...) (3).
§ 5. Het personeelslid, leidend ambtenaar of afgevaardigd bestuurder van een autonoom provinciebedrijf
wordt voor wat het domein “relatie tot het provinciaal bestuur” betreft, beoordeeld door de coördinatiecel. In een planningsgesprek wordt dit domein geconcretiseerd en in een functioneringsgesprek
wordt dit bijgestuurd. Bij het evaluatiegesprek wordt het kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag, met
conclusie gunstig of ongunstig afgesloten. (4)
Art. 67 - De Bestendige Deputatie wijst op voorstel van de Provinciegriffier de evaluatoren aan voor de
verschillende personeelsleden van het bestuur. (5)
Art. 68 § 1. Elk vastbenoemd personeelslid wordt om de twee jaar beoordeeld. De periode waarin de periodieke
evaluatie plaatsvindt, loopt tweejaarlijks (6) van 1 oktober tot en met 31 december en heeft betrekking op de twee voorgaande jaren of de periode gelegen tussen de benoeming in vast verband en 1
oktober van het beoordelingsjaar. In elk geval bedraagt deze periode waarover geëvalueerd wordt
minimum zes maanden; zoniet wordt de beoordeling verschoven naar de eerstvolgende beoordelingsperiode. (7)
§ 2. In afwijking van voormelde paragraaf, wordt de beoordeling van de personeelsleden die in de periode
waarin de periodieke evaluatie plaatsvindt (8) afwezig zijn, toegekend binnen een termijn van één
maand na de terugkeer.
§ 3. Indien een personeelslid tijdens de beoordelingsperiode in verschillende diensten werd tewerkgesteld,
of indien een van de evaluatoren (9) van dienst wordt verplaatst, duidt de Bestendige Deputatie
opnieuw de evaluatoren aan. (10)
Een tussentijds verslag omtrent het functioneren van het personeelslid wordt opgemaakt door de oorspronkelijke evaluatoren. Dit tussentijds verslag en de opmerkingen van het personeelslid terzake
wordt opgenomen in het evaluatiedossier en voor verder gevolg meegedeeld aan de nieuwe
evaluator(en) (9).

(1) PR 25 juni 1998, art. 30, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 31, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 20 december 2001, art. 36, § 1, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 36, § 2, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(5) PR 25 juni 1998, art. 32, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(6) PR 20 december 2001, art. 37, § 1, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(7) PR 25 juni 1998, art. 33, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(8) PR 20 december 2001, art. 37, § 2, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(9) PR 20 december 2001, art. 37, § 3, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(10) PR 25 juni 1998, art. 34, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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Indien een van de evaluatoren uit dienst treedt, of langdurig ziek is, of bij andere onvoorziene
omstandigheden worden eveneens nieuwe evaluatoren aangeduid door de Bestendige Deputatie (1).
§ 4. De gevolgen van de evaluatie hebben voor de functionele loopbaan terugwerkende kracht tot de eerste
dag na de periode waarover geëvalueerd wordt. (2)
Art. 69 - Elke periode die tot beoordeling aanleiding geeft dient, ongeacht de prestatiebreuk, minstens zes
maanden effectieve prestaties in de periode waarover geëvalueerd wordt te omvatten. Deze minimumtermijn geldt tevens voor de ambtenaren die, na het vervullen van een proeftijd, werden benoemd in vast
verband. (3)
Art. 70 - (…) (4)
Hoofdstuk 3 - Resultaat (5)
Art. 71 § 1. Het resultaat van de evaluatie is gunstig of ongunstig.
§ 2. Bij gunstige evaluatie kunnen persooneelsleden uitzonderlijk voorgedragen worden voor loopbaanversnelling. In geval van loopbaanversnelling wordt voor elke tweejaarlijkse evaluatietermijn waarvoor de
loopbaanversnelling wordt verleend de opgebouwde schaalanciënniteit verhoogd met twee jaar.
De Bestendige Deputatie bepaalt op initiatief van de Provinciegriffier de periode waarin de voordrachten gebeuren.
Een voordracht voor loopbaanversnelling gebeurt steeds in consensus tussen de eerste en tweede
evaluator. Zij motiveren deze voordracht grondig, staven die op basis van concrete feiten of gerealiseerde projecten en houden hierbij minstens rekening met:
- de met de eerste evaluator gemaakte afspraken tijdens het planningsgesprek
- het functioneringsspecifiek criterium, overeengekomen tijdens het planningsgesprek
- de coherentie van de voordracht met alle voorgaande beschrijvende evaluatieverslagen
- de evaluatie van alle andere relevante evaluatiecriteria, opgesomd in artikel 71bis
Indien het diensthoofd van het betrokken personeelslid geen eerste of tweede evaluator is, vraagt de
eerste evaluator tevens het gunstig of ongunstig advies van dit diensthoofd.
De voordracht wordt vervolgens samen met het advies van het diensthoofd door de eerste evaluator
overgemaakt aan de Provinciegriffier.
De lijst van alle personeelsleden die voorgedragen werden voor loopbaanversnelling wordt voorgelegd
aan de Coördinatiecel, die een gemotiveerd advies formuleert omtrent de voordrachten.
De lijst van voordrachten wordt samen met de adviezen voorgelegd aan de Bestendige Deputatie die
een beslissing neemt omtrent het al dan niet verlenen van loopbaanversnelling.
§ 3. Bij twee opeenvolgende ongunstige evaluaties wordt het personeelslid afgedankt wegens beroepsongeschiktheid, onder de voorwaarden bepaald bij artikel 183 bis en 183 ter van het administratief statuut.

(1) PR 20 december 2001, art. 37, § 3, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 35, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 36, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 25 juni 1998, art. 37, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(5) PR 20 december 2001, art. 38, inwerkingtreding 1 oktober 2002
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Hoofdstuk 3bis - Evaluatiecriteria (1)
Art. 71 bis § 1. De evaluatie gebeurt aan de hand van volgende evaluatiecriteria:
• de algemene criteria, opgesomd in art. 71bis, §2 en geselecteerd in het planningsgesprek overeenkomstig art. 63, §2 van deze titel;
• de bijzondere criteria voor leidinggevenden, opgesomd in art. 71bis, §3 en geselecteerd in het planningsgesprek overeenkomstig art. 63, §2 van deze titel;
• de functioneringsspecifieke criteria, zoals voorzien bij art. 71ter van deze titel
• de opgelegde criteria, zoals voorzien bij art. 71 quater van deze titel
§ 2. De evaluatie heeft voor alle personeelsleden betrekking op volgende algemene criteria:
• De mate waarin het personeelslid bijdraagt tot een optimale werking van de organisatie
• Vakkennis:
de administratieve of technische kennis. Het betreft de mate van deskundigheid; het bezitten van de
kennis van en inzicht in werk en organisatie, nodig voor een uitstekende taakvervulling
• Communicatie:
de duidelijkheid waarmee men boodschappen en ideeën aan anderen kan en wil communiceren, de
wijze van overbrengen
• Initiatief:
het spontaan ontplooien van het juist gedrag met het oog op bijsturing en/of vernieuwing; de capaciteit en de interesse om spontaan nieuwe ideeën of acties te ontwikkelen
• Samenwerken met chefs of collega’s:
de houding tegenover en steun aan chefs en collega’s; collegialiteit en samenwerking
• Samenwerken met publiek:
de houding tegenover en steun aan publiek
• Vorming:
de mate waarin voldaan werd aan de gestelde vormingsvereisten en de mate waarin vrijwillig aanvullende vorming werd gevolgd
• Kwantiteit:
de hoeveelheid nuttig werk dat werd gepresteerd in vergelijking met vooropgestelde standaarden en
verwachtingen
• Kwaliteit:
de mate waarin aan de gestelde kwaliteitseisen van de job beantwoord wordt; nauwgezetheid, correctheid en mate van rework (het herwerken en aanbrengen van correcties)
• Betrokkenheid bij de job en de organisatie:
de mate van identificatie met de organisatie en de job en de bereidheid om hiervoor inspanningen te
leveren
• Orde, methode en nauwgezetheid:
de mate waarin toegewezen taken op een zelfstandige manier juist, tijdig en verzorgd uitgevoerd
worden

(1) PR 20 december 2001, art. 38, inwerkingtreding 1 oktober 2002
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• Servicegerichtheid:
de mate waarin afgestemd wordt op de rechtmatige verwachtingen van interne of externe afnemers
• Flexibiliteit:
de vlotheid waarmee men zich kan aanpassen aan veranderende job- en organisatievereisten
§ 3. De evaluatie heeft voor de leidinggevenden daarenboven betrekking op volgende bijzondere criteria:
• Beleidsvoorbereiding:
de mate waarin op een spontane, creatieve en inhoudelijke correcte wijze wordt bijgedragen aan de
opmaak van beleid voor het betrokken beleidsdomein
• Motiveren van medewerkers:
de mate waarin en wijze waarop bijgedragen wordt tot een optimale inzet van de toegewezen medewerkers. De zorg voor een goed werkklimaat
• Resultaatgerichtheid:
de mate waarin aandacht besteed wordt om de vooropgezette doelstellingen en verwachtingen op en
efficiënte wijze te verwezenlijken
• Organiseren in functie van de matrix-werking:
de mate waarin de dienst of sectie efficiënt wordt georganiseerd met het oog op het bijdragen aan
een optimale werking van het overleg in en tussen de diensten, zoals deze tot uiting komt in de
matrix-organisatie
• Stimuleren tot en verstrekken van vorming:
de mate waarin medewerkers tot passende vorming en het benutten ervan worden gestimuleerd evenals de mate waarin de medewerkers van de chef kunnen leren
• Omgaan met verandering:
de mate waarin omgegaan kan worden met veranderende job- en organisatievereisten en de bereidheid tot het reorganiseren van de dienst en de toegewezen taken. De mate waarin advies en bijstand
verleend wordt aan de toegewezen medewerkers om zich hierbij flexibel op te stellen
• Zelfstandigheid:
de mate waarin op een persoonlijke, spontane en verantwoorde manier bevoegdheid en verantwoordelijkheid kan worden opgenomen
• Voeren van plannings- en functioneringsgesprekken:
de bereidheid en de kunst om plannings- en functioneringsgesprekken te hanteren als bruikbaar
instrument om de werkresultaten en het functioneren van de toegewezen medewerkers te optimaliseren
• Gebruik van het evaluatiegesprek:
de bereidheid en de kunst om evaluatiegesprekken op een objectieve wijze te hanteren als bruikbaar
instrument om de werkresultaten en het functioneren van de toegewezen medewerkers te optimaliseren
§ 4. In overleg tussen de eerste evaluator en het personeelslid worden uit de in vorige paragrafen opgesomde algemene en bijzondere criteria de essentiële criteria bij het functioneren bepaald. Dit gebeurt in
het planningsgesprek, zoals bepaald in artikel 63, §2 van deze titel.
Art. 71 ter - De in artikel 71 bepaalde criteria kunnen in onderling overleg tussen de evaluatoren en het te
evalueren personeelslid aangevuld worden met functioneringsspecifieke criteria, die een nadere concretisering zijn van die criteria. (1)

(1) PR 25 juni 1998, art. 39, inwerkingtreding 1 oktober 1998

94

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

Art. 71quater - Uit de in artikel 71 bepaalde lijst kan de Coördinatiecel verplichte, essentiële evaluatiecriteria aanduiden waarvan de evaluatoren en het te evalueren personeelslid niet kunnen afwijken. (1)
Art. 71 quinquies - De Bestendige Deputatie bepaalt op voorstel van de provinciegriffier de procedure
waarbij het resultaat van de evaluatie wordt vastgesteld op basis van de criteria, bepaald in artikel 71bis
t.e.m. 71quater.
Hoofdstuk 4 - Evaluatiedossier
Art. 72 § 1. Van elk personeelslid wordt een evaluatiedossier aangelegd. Het evaluatiedossier bevat volgende stukken:
1° de beschrijvende kwalitatieve evaluatieverslagen;
2° de persoonlijke nota’s betreffende het personeelslid en de opmerkingen van het personeelslid ter
zake;
3° de functierelevante lijst van de evaluatiecriteria;
4° de uitslagen van het personeelslid in de loopbaanexamens;
5° de nog niet doorgehaalde tuchtstraffen;
6° het beroep tegen de evaluatie en de beslissing in beroep;
7° stageverslagen en beoordelingsverslagen van de proeftijd. (2)
§ 2. (…) (3)
§ 3. De persoonlijke nota’s bedoeld in §1, 2° betreffen het gedrag van het personeelslid. Ze worden opgemaakt door een hiërarchische meerdere en meegedeeld aan het betrokken personeelslid. Tegelijk wordt
een afschrift van de nota aan de personeelsdienst bezorgd die dit toevoegt aan het persoonlijk evaluatiedossier. Binnen de tien werkdagen geeft de personeelsdienst aan het betrokken personeelslid melding van de opname van de nota in het evaluatiedossier. (4)
Art. 73 - In het evaluatiedossier worden de stukken, vermeld in art. 72, §1, 1°, 2° en 3° enkel opgenomen indien ze door het personeelslid voor kennisneming ondertekend werden of indien het geweigerd heeft
deze te ondertekenen.
Art. 74 § 1. Elk personeelslid kan steeds kennis nemen van zijn evaluatiedossier en er een afschrift van bekomen.
Dit dossier wordt door de personeelsdienst bijgehouden.
§ 2. De Provinciegriffier kan per geval bepalen wie toegang heeft tot een evaluatiedossier. (5)
Art. 75 § 1. Het beschrijvend kwalitatief evaluatieverslag wordt door de eerste evaluator opgemaakt, gedateerd en
ondertekend. Het evaluatieverslag bevat een voorstel van evaluatie en wordt voorgelegd aan het te
evalueren personeelslid, dat het voorstel viseert voor akkoord of niet-akkoord. De eerste en tweede
evaluator bepalen vervolgens in consensus het resultaat van de evaluatie. Zij dateren en ondertekenen
het verslag en overhandigen het binnen de tien werkdagen aan de personeelsdienst. (6)

(1) PR 25 juni 1998, art. 39, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 40 en art. 41, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 42, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 25 juni 1998, art. 43, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(5) PR 25 juni 1998, art. 44, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(6) PR 25 juni 1998, art. 45, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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§ 2. Bij gebrek aan consensus tussen de eerste en tweede evaluator omtrent de conclusie kan bemiddeld
worden door de Bestuursdirecteur Organisatie en HRM. (1)
§ 3. Als het resultaat van de evaluatie ongunstig is, wordt per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs binnen de tien werkdagen na ontvangst van het evaluatieverslag door de personeelsdienst een
afschrift bezorgd van het evaluatieverslag. (1)
Hoofdstuk 5 - Ongunstige evaluatie en beroep
Art. 76 - Als de door eerste en tweede evaluator genomen evaluatie ongunstig is, wordt, onverminderd de
eventuele uitspraak in beroep, een begeleidingsplan opgemaakt door de bestuursdirecteur organisatie en
HRM en de eerste evaluator. (2)
Art. 77 § 1. Als de evaluatie ongunstig is kan beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep. Dit beroep dient
bij verzoekschrift en tegen ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven binnen de tien werkdagen na
de overhandiging van het verslag te worden ingediend bij de personeelsdienst.
Het beroep is opschortend ten aanzien van de toegekende evaluatie. (3)
§ 2. Bij een tweede opeenvolgende evaluatie kan beroep ingediend worden bij de Bestendige Deputatie,
onder de voorwaarden bepaald in paragraaf 1 van dit artikel. Het advies van de Raad van Beroep wordt
daarbij ingewonnen (4).
Art. 78 § 1. De Raad van Beroep doet binnen de twee maanden na de ontvangst van het beroep uitspraak in laatste
aanleg. Bij ontstentenis van een uitspraak binnen de gestelde termijn wordt de beslissing geacht
gunstig te zijn voor het personeelslid.
§ 2. De in paragraaf één bepaalde periode waarin de Raad van Beroep uitspraak dient te doen, wordt
geschorst in volgende gevallen:
- geattesteerde zieke of wettige verhindering van het personeelslid dat beroep instelde
- elke andere reden aanvaard door de Raad van Beroep (5)
§ 3. In de gevallen waar de Bestendige Deputatie uitspraak dient te doen over het beroep, zijn de in §§ 1
en 2 vermelde termijnen van toepassing (6).
Art. 79 - Van de beslissing in beroep wordt aan de belanghebbende een afschrift gegeven. De beslissing
wordt aan het evaluatiedossier toegevoegd.

(1) PR 25 juni 1998, art. 45, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 20 december 2001, art. 39, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(3) PR 25 juni 1998, art. 47, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 20 december 2001, art. 40, inwerkingtreding 1 oktober 2002
(5) PR 25 juni 1998, art. 48, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(6) PR 20 december 2001, art. 41, inwerkingtreding 1 oktober 2002

96

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

Titel 5 - Bevordering
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Art. 80 - (...) (1)
Art. 81 - De bevordering bestaat uit de benoeming van een personeelslid in een hogere graad binnen de
hiërarchie der graden. (2)
Art. 82 - Bevordering is enkel mogelijk indien de niet-bezette betrekking door de Bestendige Deputatie
vacant werd verklaard en indien deze besliste om de betrekking bij wijze van bevordering te begeven
indien het een aanwervings- en bevorderingsgraad betreft.
Art. 83 - Voor bevordering komen alleen in aanmerking de personeelsleden die:
- benoemd zijn in vast verband;
- voldoen aan de specifieke bevorderingsvoorwaarden, bepaald in artikel 85
- zich in een administratieve toestand bevinden waarin zij hun aanspraken op bevordering kunnen doen
gelden;
- gunstig geëvalueerd zijn
Hoofdstuk 2 - Soorten bevordering
Art. 84 - Er zijn twee soorten bevordering:
- de bevordering in hetzelfde niveau;
- de bevordering van een lager naar een hoger niveau.
Afdeling 1: bevordering in hetzelfde niveau
Art. 85 (3) - Voor navermelde graden gelden volgende specifieke bevorderingsvoorwaarden:
* bestuursdirecteur:
- 4 jaar graadanciënniteit tellen als directeur of directeur-conservator
* directeur of directeur-conservator:
- 4 jaar graadanciënniteit tellen als adjunct-adviseur en/of als afdelingschef (uitdovende graad)
* hoofddeskundige:
- 4 jaar graadanciënniteit tellen als deskundige en titularis zijn van de schaal B3 of B2 met vereiste
vorming voor de toekenning van de schaal B3;
- slagen voor een specifiek bevorderingsexamen
* technische hoofddeskundige:
- 4 jaar graadanciënniteit tellen als technisch deskundige en titularis zijn van de schaal B3 of B2 met
vereiste vorming voor de toekenning van de schaal B3;
- slagen voor een specifiek bevorderingsexamen
* hoofdmedewerker:
- 4 jaar graadanciënniteit tellen als medewerker en titularis zijn van een weddeschaal C3 of C2 met basisvorming of C2 met vorming voor de toekenning van de schaal C3;

(1) PR 20 december 2001, art. 42, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 51, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 20 december 2001, art. 43, inwerkingtreding 1 januari 2002
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- slagen voor een specifiek bevorderingsexamen;
- houder zijn van het einddiploma van een provinciale School voor Bestuursrecht
* technisch hoofdmedewerker:
- 4 jaar graadanciënniteit tellen als technisch medewerker en titularis zijn van een weddenschaal C3 of
C2 met basisvorming of C2 met vorming voor de toekenning van de schaal C3;
- slagen voor een specifiek bevorderingsexamen;
- houder zijn van het einddiploma van een provinciale School voor Bestuursrecht
* ploegbaas en domeinbrigadier;
- 4 jaar graadanciënniteit tellen in een technische graad en titularis zijn van een weddenschaal D2 of D3;
- slagen voor een specifiek bevorderingsexamen;
- met goed gevolg het eerste jaar van de School voor Bestuursrecht hebben gevolg (basis met optie techniek) of een opleiding van ten minste 100 uren hebben gevolgd, afgestemd op ten minste niveau D en
waarvan de inhoud rechtstreeks dienstig is voor de te begeven functie.
Afdeling 2 - Bevordering van een lager naar een hoger niveau
Art. 86 - Ingeval de graad van informaticus, adjunct-adviseur, industrieel ingenieur, ingenieur,
architect/architect-urbanist, preventieadviseur, deskundige, technisch deskundige, technisch medewerker,
medewerker, assistent, geschoold arbeider, domeinwachter, amanuensis, werkopzichter of redder bij wijze
van bevordering wordt begeven, wordt een examen voor overgang naar het hoger niveau ingericht (1).
Om aan dit examen deel te nemen dienen de kandidaten;
- voor niveau A: 4 jaar niveau-anciënniteit tellen in niveau B of C.
Voor de graden van industrieel ingenieur, ingenieur en architect/architect-urbanist moeten de kandidaten
daarenboven houder zijn van het voor die graad vereiste diploma, zoals vastgesteld in artikel 5 van het
administratief statuut (2).
- voor niveau B: 4 jaar niveauanciënniteit tellen in niveau C en houder zijn van een diploma van hoger
onderwijs van het korte type (3), enkel een universitair kandidaatsdiploma of enkel een kandidaatsdiploma
van hoger onderwijs van het lange type (4).
- voor niveau C: 3 jaar niveau-anciënniteit tellen in niveau D.
- voor niveau D: 3 jaar niveau-anciënniteit tellen in niveau E.
(…) (5)
Voor de graad van redder moeten de kandidaten daarenboven houder zijn van het voor die graad vereiste
brevet of getuigschrift, zoals bepaald in artikel 5 van het administratief statuut (6).
Hoofdstuk 3 - Bevorderingsexamens
Art. 87 § 1. De bevorderingsexamens worden georganiseerd en beoordeeld overeenkomstig de bepalingen vastgesteld in de artikelen 12 tot en met 20. Het betreft evenwel steeds een examen voor het begeven van
een aantal door de Bestendige Deputatie vooraf vastgestelde betrekkingen. Dit aantal betrekkingen
wordt aan de kandidaten medegedeeld.

(1) PR 20 december 2001, art. 44, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 44, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 25 juni 1998, art. 54, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 20 december 2001, art. 44, § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 44, § 4, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 20 december 2001, art. 44, § 5, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 2. De Bestendige Deputatie beslist of het een vergelijkend of een niet-vergelijkend bevorderingsexamen
betreft en of er een reserve van de geslaagden wordt aangelegd.
Indien er een reserve van geslaagden werd aangelegd, geldt die voor elke nieuwe betrekking die in
dezelfde graad en dezelfde dienst vacant wordt verklaard bij wijze van bevordering, ongeacht het in §1
vooraf vastgesteld aantal oorspronkelijk te begeven betrekkingen (1).
§ 3. De geslaagden worden gerangschikt volgens het totaal aantal van de behaalde punten. Bij gelijkheid
van punten wordt voorrang gegeven aan de geslaagde die het grootst aantal punten had in het mondeling gedeelte. Is ook dit aantal gelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de oudste kandidaat (2).
Art. 88 - Om aan een bevorderingsexamen te mogen deelnemen moeten de kandidaten aan alle gestelde
bevorderingsvereisten voldoen.
Art. 88 bis § 1. Het personeelslid heeft recht op 5 dagen verlof als voorbereiding voor bevorderingsexamens. Dit verlof
wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. (3)
§ 2. Het verlof dient genomen te worden vóóraleer de examens plaatsvinden. Indien een door de Bestendige Deputatie vooraf bepaald resultaat niet behaald werd, wordt dit verlof herroepen. (3)
Art. 88 ter (4) - Voor de bevordering tot bestuursdirecteur, directeur en directeur-conservator wordt een
commissie ingesteld, met de opdrachten en de samenstelling, zoals bepaald in artikel 21 van het administratief statuut.
Hoofdstuk 4 - Bevorderingsprocedures
Art. 89 - De vacature van de betrekkingen die bij wijze van bevordering kunnen worden begeven, wordt
door middel van een dienstnota ter kennis gebracht aan de personeelsleden die aan de gestelde bevorderingsvereisten voldoen. Die nota omvat het aantal vooraf vastgestelde betrekkingen (5), de functiebeschrijving, de bevorderingsvereisten, de weddeschalen, de wijze en de uiterste datum voor het indienen van de
kandidaturen en, indien de bevordering wordt verleend na een examen, het examenprogramma. De personeelsleden viseren en dateren de nota voor ontvangst. Bij afwezigheid wordt de nota aangetekend verstuurd.
De personeelsleden dienen, op straf van uitsluiting, hun schriftelijke kandidaatstelling aangetekend of (5)
tegen ontvangstbewijs te richten aan de Provinciegriffier binnen de tien werkdagen nadat zij van de
dienstnota kennis hebben genomen, of de nota aangetekend werd verstuurd.
Art. 90 § 1. Elk personeelslid dat werd bevorderd moet de betrekking met de taken en verantwoordelijkheden eraan
verbonden opnemen. Indien dit niet gebeurt, kan de bevordering door de benoemende overheid worden ingetrokken. Het initiatief daartoe gaat uit van de Provinciegriffier.

(1) PR 20 december 2001, art. 45, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 45, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 25 juni 1998, art. 55, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 20 december 2001, art. 46, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 47, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 2. In toepassing van vorige paragraaf dient het personeel dat één van de in titel 6, 7, 8, 11 of 12 van
deel VII van het administratief statuut vermelde verloven werd toegekend, de betrekking op te nemen
binnen de drie maanden, volgend op de datum van de bevordering. Indien dit niet gebeurt, wordt het
personeelslid geacht te verzaken aan de bevordering (1).
Art. 91 § 1. Het personeelslid dat werd bevorderd kan aan de Bestendige Deputatie (2) vragen om wegens persoonlijke redenen in zijn vorige graad te worden teruggezet.
§ 2. De Bestendige Deputatie kan de vraag weigeren, na het horen van het betrokken personeelslid (2).

Titel 6 - Mandaatstelsel (3)
Art. 91bis § 1. Onder mandaat wordt verstaan: het belasten van een personeelslid met een bijzondere, in de tijd
beperkte opdracht.
§ 2. De duur van een mandaat bedraagt minimum twee jaar en maximum zes jaar. Mandaten van minder
dan zes jaar kunnen jaarlijks verlengd worden met periodes van minimum één jaar. De totale duur van
de opeenvolgende mandaten kan het maximum van zes jaar niet overschrijden.
§ 3. De graden van bestuursdirecteur, directeur en directeur-conservator kunnen begeven worden bij wijze
van mandaat.
§ 4. Een commissie wordt ingesteld met volgende bevoegdheden:
- opmaak van het competentieprofiel, de inhoud van het mandaat en de bijzondere voorwaarden in
relatie tot de functie waaraan de mandaathouder zal moeten voldoen
- selectie
- evaluatie tijdens de duur van het mandaat
- advies over het beëindigen of het verlengen van het mandaat
§ 5. Deze commissie wordt voorgezeten door de Provinciegriffier of de plaatsvervanger, aangeduid door de
Provinciegriffier.
De Bestendige Deputatie duidt minstens vier leden aan, niet behorend tot de Provincieraad. Ten minste
de helft hiervan behoort niet tot het provinciepersoneel. De commissie kan niet uitsluitend uit mannen of vrouwen bestaan.
De Bestendige Deputatie duidt tevens een niet-stemgerechtigde secretaris aan, behorend tot de dienst
personeel. In afwijking hiervan kan uitzonderlijk een lid van de commissie aangeduid worden als secretaris.
De commissie kan enkel geldig vergaderen wanneer zowel de helft van de leden, behorend tot het
provinciepersoneel, als de helft van de leden, die niet behoren tot het provinciepersoneel aanwezig
zijn.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen.Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.
§ 6. Bij de vacantverklaring van de functie bepaalt de Bestendige Deputatie op basis van de functiebeschrijving en het advies van de commissie het competentieprofiel en de bijzondere voorwaarden waaraan de mandaathouder dient te voldoen.

(1) PR 20 december 2001, art. 48, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 49, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 50, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 7. Op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel wordt door de Bestendige Deputatie op
voorstel van de commissie de algemene inhoud van het mandaat bepaald: de door de mandaathouder
te realiseren doelstellingen, de planning, de te hanteren maatstaven en indicatoren voor de evaluatie, en de ter beschikking gestelde middelen.
Deze inhoud wordt vooraf meegedeeld aan de mogelijke kandidaten. Bij hun kandidatuur voor de
functie dienen de kandidaten een uitgebreid curriculum vitae te voegen en een nota waarin zij hun
visie formuleren over de concrete invulling van het mandaat.
§ 8. De procedure voor de selectie van de kandidaten voor een betrekking die te begeven is bij wege van
mandaat wordt bepaald door de Bestendige Deputatie op voorstel van de commissie.
§ 9. Vóór het opnemen van het mandaat worden op voorstel van de commissie de concrete afspraken en
arbeidsvoorwaarden tussen de mandaathouder en de Bestendige Deputatie schriftelijk vastgelegd op
basis van de algemene inhoud van het mandaat en de door de mandaathouder geconcretiseerde invulling.
§ 10. De functie in mandaat wordt voltijds uitgeoefend. Tijdens het mandaat kan de mandaathouder geen
aanspraak maken op de verloven, voorzien in de titels 6, 7, 8, 11 en 12 van het administratief statuut, met uitzondering van de loopbaanonderbreking, die het ouderschapsverlof, de palliatieve verzorging en de zorgen in geval van ernstige ziekte betreffen.
§ 11. De mandaathouder behoudt tijdens de mandaatsperiode alle aanspraken op bevordering. Schaalanciënniteit en geldelijke anciënniteit wordt opgebouwd in de oorspronkelijke graad. Bij bevordering of
werving in een andere functie komt ambtshalve een einde aan het mandaat met ingang van de datum
van benoeming of bevordering.
In de vervanging van de mandaathouder in de oorspronkelijke functie kan worden voorzien door
middel van een contractuele tewerkstelling of een hogere functie. Voor deze hogere functie komen
de personeelsleden van niveau A in aanmerking.
§ 12. Het mandaat wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van de gemaakte afspraken. Deze evaluatie gebeurt
aan de hand van een door de mandaathouder op te maken verslag, dat samen met het advies van de
commissie in de loop van de voorlaatste maand van het betrokken evaluatiejaar wordt voorgelegd aan
de Bestendige Deputatie.
Indien uit het advies van de commissie bij deze jaarlijkse evaluatie of bij een tussentijdse evaluatie
blijkt dat niet voldaan is aan de voorwaarden van het mandaat, kan de Bestendige Deputatie beslissen een einde te maken aan het mandaat, na het horen van de mandaathouder. Zij bepaalt daarbij de
datum waarbij een einde wordt gesteld aan het mandaat.
§ 13. Bij het beëindigen van het mandaat, hetzij wegens het verstrijken van de duur, hetzij vroegtijdig
ingevolge ongunstige evaluatie keert de ambtenaar terug in de graad vóór het opnemen van het
mandaat. Tijdens de mandaatsperiode bouwde het personeelslid graad-, schaal-, en geldelijke anciënniteit op in de oorspronkelijke graad.
§ 14. Het personeelslid dat een mandaat heeft vervuld, behoudt de laatste evaluatie die het bezat in de
functie vóór het opnemen van het mandaat.
Tijdens de mandaatsperiode is het personeelslid niet onderworpen aan de evalautieprocedure, zoals
bepaald in deel IV, titel 4 van het administratief statuut.
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Titel 7 - Staffuncties (1)
Hoofdstuk 1 - Staffuncties
Art. 91ter § 1. Binnen de provincie kunnen betrekkingen worden begeven als staffuncties, ter ondersteuning van de
organisatie.
Het aantal en de graden van deze functies worden als pool in de personeelsformatie opgenomen. Ze
worden begeven op basis van de strategische prioriteiten van de provincie.
§ 2. Staffuncties zijn mogelijk in volgende graden binnen niveau A: bestuursdirecteur, directeur en directeur-conservator. Zij kunnen begeven worden bij mandaat, zoals bepaald in titel 6 van dit deel.
Hoofdstuk 2 - Soorten staffuncties en selectieprocedure
Art. 91quater § 1. Volgende soorten staffuncties worden onderscheiden:
- expertenfunctie
- specifieke leidinggevende functie (projectmanager)
§ 2. Onder een expertenfunctie wordt verstaan: een functie waarvoor een hoge mate van deskundigheid op
één of meerdere domeinen wordt vereist.
§ 3. Onder een specifieke leidinggevende functie (projectmanager) wordt verstaan: een functie die in hoge
mate coördinerende en projectverantwoordelijkheid vereist.

Deel V - Rechten en plichten
Art. 92 - Elk personeelslid heeft het recht op vrijheid van meningsuiting ten aanzien van de feiten waarvan hij kennis heeft uit hoofde van zijn ambt.
Het is hem verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op:
- de veiligheid van het land;
- de bescherming van de openbare orde;
- de financiële belangen van de overheid;
- maatregelen ter voorkoming van strafbare feiten;
- het medisch geheim;
- het vertrouwelijk karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens;
- de rechten en de vrijheden van de burger, en in het bijzonder het recht op eerbied voor het privé-leven;
- het intern beraad dat voorafgaat aan elke beslissing.
Dit artikel geldt eveneens voor het personeelslid dat zijn ambt heeft neergelegd.
Art. 93 - Het personeelslid heeft recht op informatie en vorming.
Art. 94 - Elk personeelslid heeft het recht zijn persoonlijk dossier te raadplegen. Stukken waaruit een
levensbeschouwelijke, ideologische of politieke overtuiging blijkt, mogen niet in dit dossier voorkomen.

(1) PR 20 december 2001, art. 50, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 95 - Onverminderd de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting oefent de ambtenaar zijn ambt
op loyale en integere wijze uit onder het gezag van zijn hiërarchische meerderen die verantwoordelijk zijn
voor de gegeven opdrachten. Hij moet inzonderheid:
1° in zijn handelingen en gedragingen in de uitoefening van zijn taken, de van kracht zijnde wetten,
decreten, besluiten en reglementeringen, de richtlijnen van de overheid waarvan hij afhangt, alsmede
de billijkheids- en doelmatigheidsaspecten in acht nemen;
2° zijn raadgevingen, adviezen, opties en verslagen formuleren op basis van precieze, volledige en praktische voorstelling van de feiten;
3° zorgvuldig, plichtsbewust en met inachtneming van de richtlijnen van de overheid waarvan hij afhangt,
de beslissingen uitvoeren en de desbetreffende programma’s verwezenlijken;
4° in de omgang met meerderen, collega’s of ondergeschikten en in zijn contacten met het publiek, de
persoonlijke waardigheid respecteren.
5° zich op een actieve en constructieve wijze inzetten voor de realisatie van de opdracht en de doelstelling
van de provincie (1).
Art. 96 - Elk personeelslid vervult zijn ambt met openheid en zonder enige discriminatie tegenover de
gebruikers van de dienst. Hij waakt ervoor geen enkel gegeven van persoonlijke aard dat werd verzameld
bij die gebruikers, bekend te maken tenzij aan de personen die bevoegd zijn om er kennis van te nemen.
Art. 97 - Zelfs buiten zijn ambt doch in verband daarmede, mag de ambtenaar rechtstreeks of bij tussenpersoon, geen giften, beloningen of enig voordeel vragen, eisen of aannemen.
Art. 98 - Het personeelslid dat zijn ambt wil cumuleren met beroepsactiviteiten buiten de diensturen dient
hiervoor de toestemming te vragen aan de Bestendige Deputatie. De toestemming dient minstens een
maand vóór de aanvang van de activiteiten en langs hiërarchische weg te gebeuren. Deze toestemming kan
door de Bestendige Deputatie worden herroepen.
Art.99 - De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf
of via tussenpersoon verricht en die:
1° verhindert dat hij zijn ambtsplichten vervult;
2° met de waardigheid van het ambt in strijd is;
3° een strijdigheid van belangen tot gevolg heeft.
4° de eigen onafhankelijkheid aantasten (2).
Art. 100 - (3)
§ 1. De personeelsleden hebben recht op welzijn op het werk. Elk gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van de persoon, inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt
noch toegelaten noch getolereerd.
§2. Het bestuur neemt daartoe de nodige maatregelen op voorstel van de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk.
§3. De bestendige deputatie stelt een interne of externe preventieadviseur, gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van het werk en van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
aan, overeenkomstig de wet ter bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk van 11 juli 2002.
§4. De provincieraad bepaalt het statuut van de vertrouwenspersonen, die aangesteld worden door de
bestendige deputatie.

(1) PR 20 december 2001, art. 52, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 53, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 28 november 2002, art. 4, inwerkingtreding 1 december 2002
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Art. 101 - (...)(1).
Artikel 101bis (2) § 1. Het personeelslid draagt aan de Provincie West-Vlaanderen het geheel van de vermogensrechten over
op de werken waarvan hij/zij de (mede)auteur is en die hij/zij ter uitvoering van zijn functie tot stand
brengt.
Deze overdracht betreft de auteursrechten op computerprogramma’s, met inbegrip van het begeleidend
en voorbereidend materiaal, en op alle andere werken die de ambtenaar ter uitvoering van zijn functie
tot stand brengt.
§ 2. De vergoeding voor deze overdracht van rechten is begrepen in de wedde, zoals bepaald in het geldelijk statuut.

Deel VI - Tucht
Art.102 § 1. De volgende tuchtstraffen kunnen worden uitgesproken:
1. de terechtwijzing
2. de tuchtschorsing
3. de terugzetting in graad
4. het ontslag
5. de afzetting.
§ 2. Tuchtschorsing is de verwijdering uit de dienst en kan worden uitgesproken voor ten minste tien werkdagen en ten hoogste drie maanden. Gedurende de tuchtschorsing ontvangt het personeelslid 80% van
zijn bruto-wedde. Een periode van tuchtschorsing wordt niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de in artikel 40 vermelde anciënniteiten.
§ 3. Terugzetting in graad bestaat uit:
- de toekenning van de aanwervingsgraad van betreffend niveau indien het een titularis van een
bevorderingsgraad betreft;
- de toekenning van de aanwervingsgraad van niveau E, D of C indien het respectievelijk een titularis
van een aanwervingsgraad behorend tot niveau D, C of B betreft;
- de toekenning van de bevorderingsgraad van niveau C indien het een titularis van een aanwervingsgraad behorend tot niveau A betreft.
De ambtenaar neemt in de nieuwe graad rang in op de datum waarop de in het eerste lid bedoelde
toekenning van een graad uitwerking heeft.
Art. 103 (3) § 1. De terechtwijzing wordt uitgesproken door de Provinciegriffier, op voorstel van het diensthoofd van de
dienst waartoe het personeelslid op het ogenblik van de feiten behoorde. Beroep kan ingediend worden bij de Bestendige Deputatie, na advies van de Raad van Beroep.
§ 2. De tuchtschorsing wordt uitgesproken door de Bestendige Deputatie. De terugzetting in graad, het
ontslag en de afzetting worden uitgesproken door de Provincieraad.
§ 3. De Raad van beroep, de Bestendige Deputatie en de Provincieraad beslissen in voormelde gevallen
steeds in laatste aanleg.

(1) PR 28 november 2002, art. 4, inwerkingtreding 1 december 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 51, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 54, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 104 - De tuchtstraffen worden uitgesproken op voorlopig voorstel van de hiërarchische meerdere. Deze
maakt zijn voorstel tegelijk over aan de overheid die bevoegd is om de tuchtstraf uit te spreken, het
betrokken personeelslid en de Provinciegriffier. Het voorstel wordt schriftelijk geformuleerd en gemotiveerd. Het personeelslid wordt vooraf, na behoorlijk te zijn opgeroepen, ondervraagd over de feiten waarop
de maatregel kan berusten. Van dit verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt.
Art. 105 - De ambtenaar kan binnen de termijn van tien werkdagen na ontvangst van het voorstel van
tuchtstraf een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Provinciegriffier en hierbij vragen om te worden
gehoord door de Directieraad, tenzij het een terechtwijzing betreft (1). Dit bezwaarschrift wordt bij het
dossier gevoegd.
Ingeval het personeelslid door de Directieraad wenst te worden gehoord, kan hij zich hierbij laten bijstaan
door een persoon naar keuze. Van dit verhoor wordt proces-verbaal gemaakt.
Art. 106 - Tenzij de voorgestelde tuchtstraf de terechtwijzing betreft, stelt de Directieraad voor de voorgestelde tuchtstraf te behouden, te verlichten of te verzwaren, of beslist het tuchtdossier te seponeren. De
beslissing inzake behoud, verlichten of verzwaren van de tuchtstraf wordt genomen bij gewone meerderheid; de beslissing tot seponeren bij unanimiteit.
Art. 107 - Van het voorstel of de beslissing bedoeld in artikel 106 wordt binnen de tien werkdagen en bij
aangetekend schrijven kennis gegeven aan betrokken personeelslid. Het personeelslid kan tegen het voorstel van de Directieraad beroep instellen bij de Raad van Beroep. Het beroep wordt betekend aan de Provinciegriffier binnen de tien werkdagen te rekenen vanaf de datum van voormeld aangetekend schrijven.
Art. 108 - Geen zwaardere tuchtstraf kan worden uitgesproken dan die welke is voorgesteld door de hiërarchische meerdere of definitief is voorgesteld door de Directieraad. Zij mag slechts de feiten in aanmerking
nemen die de tuchtprocedure gerechtvaardigd hebben. Een tuchtstraf kan geen uitwerking hebben over een
periode vóór de uitspraak.
Art. 109 § 1. Wanneer meer dan één feit ten laste van de ambtenaar wordt gelegd, kan dit slechts aanleiding geven
tot één procedure en tot het uitspreken van één tuchtstraf.
§ 2. Wanneer in de loop van de tuchtprocedure een nieuw feit ten laste van de ambtenaar wordt gelegd,
kan dit leiden tot een nieuwe procedure en tot het uitspreken van één tuchtstraf voor dit nieuw feit.
Art. 110 - Een strafrechterlijke procedure schorst de tuchtprocedure en de tuchtuitspraak. Ongeacht het
resultaat van de strafvordering oordeelt alleen de administratieve overheid over de gepastheid een tuchtstraf uit te spreken.
Art. 111 - Niemand kan het voorwerp van een tuchtvordering zijn voor reeds bestrafte feiten.
Art. 112 § 1. Elke tuchtstraf behalve het ontslag en de afzetting wordt in het persoonlijk dossier van de ambtenaar
doorgehaald onder de hierna vermelde voorwaarden.
§ 2. Onverminderd de uitvoering van de straf, heeft de doorhaling tot gevolg dat met de doorgehaalde
tuchtstraf geen rekening meer mag worden gehouden inzonderheid bij de evaluatie en de aanspraken
op bevordering.

(1) PR 20 december 2001, art. 55, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 3. De doorhaling van de tuchtstraffen geschiedt van ambtswege na een termijn waarvan de duur als volgt
is vastgesteld:
- zes maanden voor de terechtwijzing;
- twee jaar voor de tuchtschorsing;
- drie jaar voor de terugzetting in graad.
Deze termijn loopt vanaf de datum waarop de straf is uitgesproken.
Art. 113 - De tuchtvordering mag alleen betrekking hebben op feiten die zich hebben voorgedaan of werden vastgesteld binnen een termijn van zes maanden voorafgaande aan de datum waarop de vordering
werd ingesteld.
In geval van strafvordering en indien het Openbaar Ministerie de einduitspraak van het gerecht ter kennis
heeft gebracht aan het bestuur, moet de eventuele tuchtvordering worden ingesteld binnen de zes maanden na de datum van de kennisgeving.
Art. 114 § 1. Bij wijze van ordemaatregel kan de ambtenaar in effectieve dienst onder de hiernavolgende voorwaarden preventief in zijn ambt worden geschorst, wanneer zijn aanwezigheid onverenigbaar is met het
belang van de dienst.
§ 2. De preventieve schorsing wordt uitgesproken door de Bestendige Deputatie. In hoogdringende gevallen
en mits bekrachtiging in een eerstvolgende zitting van de Bestendige Deputatie, kan de provinciegriffier de preventieve schorsing onmiddellijk opleggen.
§ 3. Alvorens de preventieve schorsing wordt opgelegd wordt de ambtenaar vooraf gehoord door de Bestendige Deputatie over de feiten die hem ten laste worden gelegd. Tijdens dit verhoor mag de ambtenaar
zich laten bijstaan door een persoon naar keuze.
De redenen om over te gaan tot de preventieve schorsing worden ten laatste drie werkdagen voorafgaand aan het verhoor schriftelijk meegedeeld aan de ambtenaar.
Ingeval van hoogdringendheid hoort de provinciegriffier de ambtenaar indien mogelijk vóór of onverwijld na het opleggen van de preventieve schorsing.
§ 4. De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van ten hoogste één jaar. Ingeval van
strafrechterlijke vervolging voor dezelfde feiten kan de Bestendige Deputatie evenwel deze termijn
voor perioden van ten hoogste zes maanden verlengen zolang de strafrechtelijke procedure loopt.
§ 5. De preventieve schorsing wordt aan de ambtenaar meegedeeld bij een ter post aangetekende brief. Zij
heeft uitwerking de eerste week vanaf de datum van verzending van de kennisgeving. Bij hoogdringende gevallen heeft ze onmiddellijk uitwerking.
§ 6. Tijdens de preventieve schorsing blijft het personeelslid in de administratieve stand waarin het zich
bevond de dag voor de preventieve schorsing. Tijdens deze schorsing wordt het personeelslid ontheven
van de verplichting om dienstprestaties te leveren.
§ 7. Aan de preventieve schorsing komt van rechtswege een einde bij de tuchtrechterlijke uitspraak over
dezelfde feiten waarvoor het personeelslid preventief werd geschorst.
§ 8. Indien de ambtenaar na afloop van een tuchtonderzoek een schorsing als tuchtstraf wordt opgelegd,
vindt die schorsing plaats met terugwerkende kracht in afwijking van de bepaling dat een straf geen
gevolg heeft dat voorafgaat aan het uitspreken ervan. In dit geval wordt de duur van de preventieve
schorsing in het belang van de dienst, tot de nodige termijn, op de duur van de tuchtschorsing aangerekend.
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Deel VII -Het verlof en de administratieve toestand tijdens het verlof
Titel 1 - Algemene bepalingen
Art. 115 § 1. Het personeelslid bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een van de volgende administratieve toestanden:
- dienstactiviteit;
- non-activiteit.
§ 2. De ambtenaar in dienstactiviteit heeft recht op wedde, op bevordering in graad en op een hogere
weddenschaal in het kader van de functionele loopbaan, tenzij anders bepaald. (1)
§ 3. De ambtenaar in non-activiteit heeft geen recht op wedde, onder voorbehoud van wat bepaald is inzake tuchtschorsing. Evenmin is er recht op bevordering in graad en op een hogere weddenschaal in het
kader van functionele loopbaan, tenzij anders bepaald. (1)
Art. 116 - De ambtenaar kan niet in non-activiteit gesteld of gehouden worden als hij aan de voorwaarden
voldoet om gepensioneerd te worden.
Art. 117 - De ambtenaar wordt voor de vaststelling van zijn administratieve toestand altijd geacht in
dienstactiviteit te zijn behoudens uitdrukkelijke bepaling die hem van rechtswege of bij beslissing van de
bevoegde overheid in non-activiteit plaatst.
Art. 118 - Voor de toepassing van dit deel wordt verstaan onder:
- werkdag: de dag waarop het personeelslid verplicht is te werken ingevolge de arbeidsregeling die op hem
van toepassing is;
- vakantiedag: de vrije dag waarop het personeelslid aan geen enkele dienstverplichting is onderworpen;
- verlof: het recht van het personeelslid om voor een welbepaalde reden de actieve dienst te onderbreken;
- dienstvrijstelling: de toestemming van de bevoegde overheid aan het personeelslid om tijdens de diensturen afwezig te zijn gedurende een vooraf bepaalde tijd, met behoud van alle rechten.
Art. 119 - Het personeelslid mag niet afwezig zijn zonder verlof, vakantie of dienstvrijstelling te hebben
gekregen.
Art. 120 - Onverminderd de eventuele toepassing van een tuchtstraf of van een administratieve maatregel,
is het personeelslid dat zonder toestemming afwezig is, in non-activiteit tenzij in geval van overmacht.

Titel 2 - Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen
Art. 121 § 1. Elk personeelslid heeft jaarlijks recht op 35 werkdagen vakantie waarvan 10 werkdagen opeenvolgend
kunnen worden genomen.
§ 2. Onverminderd § 1 worden de vakantiedagen genomen naar keuze van het personeelslid doch met
inachtneming van de behoeften van de dienst.

(1) PR 20 december 2001, art. 56, inwerkingtreding 1 januari 2002
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In afwijking van het vorig lid heeft het personeelslid evenwel het recht om binnen het aantal van 35
werkdagen, 4 werkdagen vakantieverlof te nemen zonder dat het dienstbelang daar tegenover kan
worden gesteld (...) (1).
§ 3. De jaarlijkse vakantie wordt opgenomen binnen het kalenderjaar, met uitzondering van vijf vakantiedagen die kunnen worden overgedragen naar het volgend jaar.
§ 4. Op gemotiveerde vraag kan de Provinciegriffier toestaan dat de beperking bedoeld bij § 3 niet van
toepassing is.
Art. 122 - Bij het provinciebestuur geldt volgende standaardwerktijdregeling:
- glijtijd: 8u. tot 9u. 15;
- stamtijd: 9u. 15 - 11u. 45;
- glijtijd: 11u. 45 - 13u. 45 (minimumpauze: 30’);
- stamtijd: 13u. 45 - 16u.
- glijtijd: 16u. - 18u.
In afwijking van deze standaardwerktijdregeling kan de Bestendige Deputatie voor specifieke organisatorische eenheden en/of werkzaamheden een bijzondere werktijdregeling vaststellen.
Daarnaast kan door de Provinciegriffier aan een personeelslid een vaste werktijdregeling worden opgelegd,
voor de duur die de Provinciegriffier bepaalt (2).
De aanwezigheid van het personeelslid dat onderworpen is aan het prikklokreglement wordt 's morgens,
's middags en 's avonds geregistreerd. De gepresteerde uren in meer op maandbasis kunnen enkel gerecupereerd worden op de glijtijd.
Art. 123 - Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen. Wanneer het personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn ambt definitief neerlegt, wordt het vakantieverlof in
evenredige mate verminderd tijdens het lopende jaar.
Het aantal vakantiedagen wordt in evenredige mate verminderd met het aantal onbezoldigde verlofdagen
tijdens het lopende jaar en, indien niet meer mogelijk, tijdens het daaropvolgende jaar.
Het aantal aldus berekende vakantiedagen bedraagt steeds een halve of een volledige dag. De afronding
gebeurt naar de hogere halve of hele dag.
Art. 124 - Het personeelslid heeft vakantie op de wettelijke en decretale feestdagen en op 2 en 15 november en op 26 december.
Ter vervanging van de in het eerste lid vermelde vakantiedagen die samenvallen met een niet-werkdag,
heeft het personeelslid dat niet in een continuregeling tewerkgesteld wordt (3) vakantie voor de periode
tussen kerstmis en nieuwjaar.
Het personeelslid dat verplicht is om op één van de in het eerste lid vermelde dagen of in de periode tussen kerstmis en nieuwjaar te werken ingevolge de werktijdregeling die op hem van toepassing is, of ten
gevolge van behoeften van de dienst, krijgt in evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder
dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen worden genomen.
Art. 125 - Het personeelslid tewerkgesteld in continudienst dat werkt of (4) in rust is op de in artikel 124,
tweede lid,vermelde dagen, krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als
de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden.

(1) PR 20 december 2001, art. 58, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 59, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 60, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 61, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 126 - De in deze titel bepaalde vakantiedagen worden met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. Zij worden opgeschort bij ziekte.

Titel 3 - Bevallingsverlof en opvangverlof
Hoofdstuk 1 - Bevallingsverlof
Art. 127 - Het bevallingsverlof bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971 wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
De dagen van afwezigheid wegens ziekte gedurende de periode van zeven weken die de werkelijke bevallingsdatum voorafgaat, worden beschouwd als bevallingsverlof. Bij een meerling wordt deze periode verlengd tot negen weken (1).
Deze periode wordt, bij vroeggeboorte, verminderd met de dagen waarop arbeid verricht werd tijdens de
periode van zeven dagen die de bevalling voorafgaat.
Indien de bevalling plaats heeft na de door de arts voorziene datum, wordt het verlof tot de werkelijke
datum van de bevalling verlengd (2).
Wanneer het pasgeboren kind gedurende ten minste acht weken, te rekenen vanaf de geboorte, in het
ziekenhuis moet blijven, kan de moeder het resterende prenataal bevallingsverlof uitstellen tot op het
ogenblik dat het kind naar huis komt. Overlijdt het kind binnen het jaar na de geboorte, dan mag de moeder het resterende gedeelte van het bevallingsverlof waarop zij recht heeft, nog opnemen (2).
Art. 128 - De periode van bezoldiging voor bevallingsverlof mag niet meer dan vijftien weken bedragen bij
een éénling en niet meer dan zeventien weken ingeval van een meerling, tenzij in het geval bedoeld in
artikel 127, vierde lid (3).
Art. 129 - De artikelen 127 en 128 zijn niet van toepassing in geval van miskraam voor de 181e dag van
de zwangerschap.
Art. 129 bis (4) § 1. In geval van overlijden van de moeder, heeft de vader van het kind recht op vaderschapsverlof, waarvan de duur het geheel van het bevallingsverlof dat nog niet opgenomen werd door de moeder bij haar
overlijden, niet mag overschrijden.
§ 2. Bij opname van de moeder in een ziekenhuis, heeft de vader van het kind recht op vaderschapsverlof,
dat ten vroegste een aanvang neemt vanaf de achtste dag te rekenen vanaf de geboorte van het kind,
op voorwaarde dat de opname van de moeder in het ziekenhuis meer dan zeven dagen bedraagt en dat
de pasgeborenen het ziekenhuis verlaten heeft.
Het vaderschapsverlof verstrijkt op het moment dat de opname van de moeder in het ziekenhuis een
einde neemt en uiterlijk bij het verstrijken van de periode die overeenstemt met het deel van het
bevallingsverlof dat door de moeder op het ogenblik van haar opname in het ziekenhuis nog niet was
opgenomen.
§ 3. Het vaderschapsverlof, bedoeld in §§ 1 en 2 wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

(1) PR 20 december 2001, art. 62, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 62, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 63, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 64, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Hoofdstuk 2 - Opvangverlof
Art. 130 - Het personeelslid krijgt op zijn aanvraag een opvangverlof wanneer een kind beneden tien jaar
in het gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij.
Art. 131 - Het verlof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naar gelang het opgenomen kind
de leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt of reeds bereikt heeft.
De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind minder-valide is en
aan de voorwaarden voldoet om kinderbijslag te genieten overeenkomstig artikel 47 van de gecoördineerde
wetten betreffende de kinderbijslag van de loonarbeidarbeiders of artikel 26 van het koninklijk besluit van
8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.
Indien slechts één van de samenwonende partners adopteert of de pleegvoogdij uitoefent (1), kan alleen
die persoon het verlof genieten.
Art. 132 - Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Titel 4 - Ouderschapsverlof
Art. 133 - Het personeelslid dat zich in de administratieve toestand dienstactiviteit bevindt kan bij de
geboorte of de adoptie (2) van een kind aanspraak maken op ouderschapsverlof.
Het ouderschapsverlof kan opgenomen worden tot het kind 10 jaar wordt. De duur van dit verlof bedraagt
drie maanden.
De ambtenaar die ouderschapsverlof wenst te nemen deelt de begindatum mee van het ouderschapsverlof.
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren minstens één maand vóór de aanvang van het verlof en dient
steeds in te gaan bij het begin van de maand (3).
Het ouderschapsverlof wordt niet bezoldigd. Het wordt voor het overige gelijkgesteld met de administratieve toestand dienstactiviteit.

Titel 5 - Ziekteverlof
Art. 134 § 1. Het personeelslid dat afwezig is wegens ziekte, heeft ziekteverlof.
§ 2. Het ziekteverlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Art. 135 - Het ziekteverlof maakt geen einde aan het stelsel van verlof voor deeltijdse (4) prestaties.
Art. 136 § . Het wegens ziekte afwezige personeelslid staat onder het geneeskundig toezicht van het geneeskundig
controleorgaan aangewezen door de Bestendige Deputatie en overeenkomstig de door haar vastgestelde nadere bepalingen. Het recht van een ambtenaar op ziekteverlof wordt gekoppeld aan een ernstige
controle door dit controleorgaan (5).

(1) PR 20 december 2001, art. 65, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 66, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 66, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 67, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 68, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 2. Indien de ambtenaar niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts tot vervroegde werkhervatting, neemt de ambtenaar onmiddellijk contact op met de behandelende arts (1).
Indien de behandelende arts niet akkoord gaat met de diagnose van de controlerend arts neemt hij
binnen de 24 uur contact op met deze laatste. Indien beide artsen geen overeenstemming bereiken
over de uiteindelijke beslissing stellen zij in gemeen overleg een arbitrerend arts aan. De beslissing
van deze laatste is bindend.
Een arbitrageprocedure schorst de beslissing van de controlearts op. De ambtenaar blijft in afwachting
van de beslissing van de arbitrerend arts in ziekteverlof (1).
Art. 137 § 1. Indien het personeelslid tijdens zijn loopbaan 666 werkdagen afwezig geweest is wegens ziekte, wordt
het personeelslid opgeroepen voor de Pensioencommissie van de Administratieve Gezondheidsdienst.
(2)
Van de dagen afwezigheid wegens ziekte worden enkel de werkdagen aangerekend op het in het eerste
lid vermelde aantal.
De Provinciegriffier kan, na gemotiveerde vraag van het personeelslid, en in overleg met de dienstchef
beslissen dat de vakantiedagen die de ambtenaar niet heeft kunnen opnemen ingevolge langdurige
ziekte niet aangerekend worden voor het bepalen van het in §1 vermelde saldo. Indien hiertoe niet
beslist wordt, worden de resterende vakantiedagen overgedragen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 121 §§ 3 en 4 (3).
Aan de pensioencommissie van de Administratieve Gezondheidsdienst wordt gevraagd uit te maken of
het personeelslid medisch definitief ongeschikt is om zijn functie uit te oefenen.
In bevestigend geval kan beslist worden dat het personeelslid toegelaten wordt tot het vervroegd
pensioen om medische redenen.
In ontkennend geval wordt het personeelslid dat na diensthervatting terug 60 werkdagen afwezig is
wegens ziekte, opnieuw opgeroepen om te verschijnen voor de pensioencommissie. (4)
§ 2. (...) (5)
Art. 138 - Het personeelslid dat tijdens een opdracht bij een buitenlandse regering, een buitenlands openbaar bestuur of een internationale instelling, op pensioen wordt gesteld wegens invaliditeit en een pensioen van die overheid of instelling ontvangt, kan voor het verstrijken van de termijn van 666 werkdagen
bedoeld in artikel 137, § 1, eerste lid, definitief ongeschikt verklaard worden.
Art. 139 - Indien het geneeskundig controleorgaan een wegens ziekte afwezig personeelslid geschikt acht
om zijn ambt terug op te nemen met deeltijdse (6) prestaties dan geeft hij daarvan kennis aan de personeelsdienst en aan betrokken personeelslid.
Art. 140 - Het wegens ziekte afwezig personeelslid kan zelf vragen zijn ambt terug te mogen opnemen met
deeltijdse (6) prestaties. Tot staving van die aanvraag legt hij een geneeskundig attest voor. Indien het
geneeskundig controleorgaan oordeelt dat de lichaamstoestand van de betrokkene dat toelaat, geeft hij
kennis van deze beslissing aan personeelsdienst en aan de ambtenaar zelf.

(1) PR 20 december 2001, art. 68, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 56, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 20 december 2001, art. 69, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 25 juni 1998, art. 57, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(5) PR 25 juni 1998, art. 58, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(6) PR 20 december 2001, art. 70, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 141 - De arts die door het geneeskundig controleorgaan is aangewezen om het personeelslid te onderzoeken, spreekt zich uit over de lichamelijke geschiktheid om zijn ambt met deeltijdse (1) prestaties terug
op te nemen na voorafgaande raadpleging van de behandelende arts.
Bij betwisting is de procedure van artikel 136, § 2 van toepassing.
Art. 142 - Het geneeskundig controleorgaan staat deeltijdse (2) prestaties toe voor ten minste 50% voor
een periode van ten hoogste zes maanden (2).
Nochtans worden voor ten hoogste dezelfde periode verlengingen toegestaan indien het geneeskundig
controleorgaan bij een nieuw onderzoek oordeelt dat de lichamelijke toestand van het personeelslid dat
wettigt.
Art. 143 - In een periode van tien jaar dienstactiviteit mag het personeelslid zijn ambt in totaal niet meer
dan 180 (3) kalenderdagen lang in deeltijdse (3) prestaties wegens ziekte uitoefenen.
Art. 144 - De afwezigheden bij deze deeltijdse prestaties worden gelijkgesteld met dienstactiviteit en pro
rata aangerekend als ziekteverlof (4).
Art. 145 § 1. Ziekteverlof wordt toegestaan voor de duur van de afwezigheid naar aanleiding van:
- een arbeidsongeval;
- een ongeval op weg naar en van het werk;
- een beroepsziekte
- de vrijstelling van arbeid van de zwangere ambtenaar of de ambtenaar die borstvoeding geeft en die
werkt in een schadelijk arbeidsmilieu, nadat vastgesteld werd dat geen aangepaste of andere arbeidsplaats mogelijk is (5).
Deze dagen afwezigheid worden niet aangerekend op het contingent van 666 werkdagen vermeld in
artikel 137, § 1, eerste lid. Het vakantieverlof wordt voor die periode pro rata verrekend bij herneming
met deeltijdse prestaties. (5)
§ 2. Is de afwezigheid te wijten aan de in § 1, 1° tot en met 3° (6) vermelde redenen of aan een ongeval,
veroorzaakt door de schuld van een derde dan ontvangt het personeelslid zijn wedde alleen als voorschot dat betaald wordt op de door de derde verschuldigde vergoeding en dat op de derde te verhalen
is.
De Provincie West-Vlaanderen treedt in het in het vorig lid bedoelde geval van rechtswege in alle
rechten, vorderingen en rechtsmiddelen die de getroffene mocht kunnen doen gelden tegen de persoon
die verantwoordelijk is voor het ongeval tot het bedrag van de wedde.
Art. 146 - De Bestendige Deputatie neemt de juridische beslissing met betrekking tot de erkenning van
arbeidsongevallen, van ongevallen op weg naar en van het werk en van beroepsziekten en de toekenning
van schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector.

(1) PR 20 december 2001, art. 70, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 71, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 72, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 73, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 74, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 20 december 2001, art. 74, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Titel 6 - Verlof voor deeltijdse prestaties
Art. 147 - De periodes van afwezigheid wegens deeltijdse prestaties (1) overeenkomstig dze titel worden
beschouwd als verlof. Dit verlof wordt niet vergoed.
Het verlof is een gunst, afhankelijk van de goede werking van de dienst.
Art. 148 § 1. De Bestendige Deputatie kan, na advies van de bevoegde hiërarchische meerdere, het personeelslid
toestaan om zijn ambt uit te oefenen met deeltijdse (2) prestaties.
§ 2. Het personeelslid dient de aanvraag via zijn hiërarchische meerdere in bij de personeelsdienst ten
minste één maand voor de aanvang van het verlof.
§ 3. De in § 1 bevoegde hiërarchische meerdere beoordeelt of het geven van de toestemming verenigbaar is
met de goede werking van de dienst en maakt de (3) beslissing bekend aan het personeelslid binnen
de tien werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag, zoniet wordt ervan uitgegaan dat
er een gunstige beslissing is; wanneer de aanvraag niet of slechts gedeeltelijk wordt ingewilligd, wordt
de beslissing gemotiveerd.
Het personeelslid kan beroep indienen bij de Raad van Beroep binnen de tien werkdagen vanaf de
kennisgeving van de beslissing van de bevoegde hiërarchische meerdere.
Na het advies van de Raad van Beroep wordt de beslissing definitief genomen door de Bestendige
Deputatie.
§ 4. Het personeelslid dat de in § 1 vermelde toestemming krijgt, dient ofwel 50 procent, ofwel 80 procent
ofwel 90 procent van de duur van de prestaties die hem normaal worden opgelegd te volbrengen. Deze
prestaties worden in principe ofwel elke dag ofwel volgens een andere vaste verdeling over de week of
over de maand verricht, met dien verstande dat de vermindering van de prestaties steeds ten minste
een halve dag bedraagt.
Bij het werken a rato van 80 procent of 90 procent van de normale arbeidsduur kan de vermindering
van de arbeidstijd evenwel ook in uren volgens een vaste verdeling genomen worden.
De deeltijdse (2) prestaties dienen steeds in te gaan bij het begin van de maand.
§ 5. De in § 1 bedoelde machtiging mag niet worden toegekend aan de titularissen van de graad van
bestuursdirecteur, directeur, directeur-conservator, afdelingschef, ingenieur-dienstchef en industrieel
ingenieur-hoofd van dienst.
Art. 149 - De toestemming om met deeltijdse (2) prestaties te werken wordt gegeven voor een periode van
ten minste drie en ten hoogste twaalf maanden.
Verlengingen van ten minste drie en ten hoogste twaalf maanden kunnen echter worden toegestaan indien
de maatregel te verzoenen valt met de eisen van de goede werking van de dienst.
Voor elke verlenging wordt een aanvraag van de betrokken ambtenaar vereist. Zij moet ten minste een
maand voor het verstrijken van het lopende verlof worden ingediend.
De procedure van toestemming, die bepaald is bij artikel 148, § 3, moet eveneens worden toegepast.

(1) PR 20 december 2001, art. 75, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 76, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 77, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 150 - Het verlof voor deeltijdse (1) prestaties wordt opgeschort zodra het personeelslid verlof krijgt:
- voor bevalling, adoptie en pleegvoogdij, ouderschap en het voorbereiden van zijn kandidatuur voor de
wetgevende en provinciale verkiezingen;
- voor het verrichten van sommige militaire prestaties in vredestijd en van diensten bij de civiele bescherming of van taken van openbaar nut op grond van de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980.
Art. 151 - Op initiatief hetzij van de bevoegde overheid, hetzij van betrokken personeelslid en mits er een
opzegtermijn van een maand is, herneemt het personeelslid zijn voltijds ambt, voordat de periode verstrijkt waarvoor hij toestemming kreeg zijn ambt met deeltijdse (1) prestaties uit te oefenen.
Tegen de krachtens dit artikel genomen beslissingen kan het bij artikel 148, § 3 vermelde beroep worden
aangetekend.
Art. 152 § 1. Het verlof voor deeltijdse (1) prestaties wordt voor een periode van vijf jaar gelijkgesteld met dienstactiviteit.
Wat betreft de vijf jaar die voor het geheel van de loopbaan de totale duur omvat van de periodes aan
verlof voor deeltijdse (1) prestaties die aan het personeelslid worden toegekend, wordt gerekend vanaf
1 juli 1982.
§ 2. Na het verstrijken van de termijn van vijf jaar is het personeelslid dat verlof voor deeltijdse (1) prestaties geniet tijdens de duur van de afwezigheid met non-activiteit. Het personeelslid kan niettemin zijn
aanspraken op bevordering door verhoging in graad doen gelden.
De bevordering tot een hogere graad maakt een einde aan de toestemming tot het uitoefenen van zijn
ambt met deeltijdse (1) prestaties.
Art. 153 § 1. Het personeelslid dat de leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt en het personeelslid dat tenminste twee
kinderen ten laste heeft die nog niet de leeftijd van vijftien jaar bereikt hebben, mag wanneer hij
erom vraagt zijn ambt uitoefenen met deeltijdse (1) prestaties.
In afwijking van het eerste lid geldt dit recht op verlof nochtans niet voor het personeelslid van
niveau A die de leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt of voor de ambtenaar met de graad van afdelingschef en hoger die twee kinderen heeft die nog niet de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben.
§ 2. De artikelen 147, eerste lid, 148 §1, 2, 4, 150 en 152 zijn van toepassing op de in § 1 bedoelde personeelsleden.
Artikel 149 eerste, tweede en derde lid is eveneens van toepassing zonder dat de aanvraag tot verlenging kan tegengesteld worden aan de goede werking van de dienst.
§ 3. Op initiatief van het personeelslid en met opzegging van één maand, kan voor het verstrijken ervan
een einde worden gemaakt aan een lopend verlof, tenzij de bevoegde overheid, op verzoek van het
personeelslid, een kortere opzeggingstermijn aanvaardt.

(1) PR 20 december 2001, art. 76, inwerkingtreding 1 januari 2002

114

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

Titel 7 - Verlof voor loopbaanonderbreking
Art. 154 - De loopbaanonderbreking wordt geregeld overeenkomstig het koninklijk besluit van 2 januari
1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en de latere wijzigingen.
Loopbaanonderbreking is een recht voor het personeel behalve voor de titularissen van de graden opgesomd in artikel 148 § 5.

Titel 8 - Verlof voor opdracht
Hoofdstuk 1 - Verlof om een ambt uit te oefenen bij een kabinet of secretariaat van een mandataris
(1)
Art. 155 (2) - Het personeelslid kan verlof krijgen om een ambt uit te oefenen bij een kabinet of secretariaat van:
- een minister van het federaal ministerie of van een regering van gemeenschap of gewest
- een staatssecretaris
- een verkozen mandataris op federaal-, gemeenschaps- gewest-, of provinciaal niveau
- een mandataris met uitvoerend mandaat op het lokale niveau van gemeenten en ocmw’s
- een gouverneur van een provincie
- de gouverneur of vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad
- een Europees commissaris
De aanwijzing gebeurt door de Bestendige Deputatie.
Art. 156 - Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Art. 157 - Bij het einde van zijn aanwijzing en tenzij hij naar een ander kabinet overgaat, krijgt het personeelslid, per maand activiteit in een kabinet, een dag verlof met een minimum van drie werkdagen en een
maximum van vijftien werkdagen.
Hoofdstuk 2 - Verlof voor opdracht van algemeen belang
Art. 158 - Het personeelslid krijgt verlof voor de uitoefening van een opdracht waarvan het algemeen
belang erkend wordt.
Art. 159 § 1. Het verlof is onbezoldigd en wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.
Het verlof wordt evenwel bezoldigd wanneer de ambtenaar wordt aangewezen krachtens het besluit
van de Europese Commissie van 7 januari 1998 houdende de regeling van toepassing op de nationale
deskundigen die bij de diensten van de Commissie zijn gedetacheerd (3).
§ 2. De Bestendige Deputatie kan beslissen de wedde van het personeelslid voor de duur van de opdracht
door te betalen en terug te vorderen of geheel of gedeeltelijk door te betalen zonder terugvordering.

(1) PR 20 december 2001, art. 78, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 78, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 79, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 160 - Onder opdracht wordt verstaan:
- de uitoefening van de nationale en internationale opdrachten aangeboden door een binnenlandse of
buitenlandse regering of openbaar bestuur of een internationale instelling;
- de internationale opdrachten in het raam van ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek of
humanitaire hulp.
Art. 161 § 1. Het karakter van algemeen belang wordt van rechtswege erkend voor de opdrachten in een ontwikkelingsland en voor de opdrachten die de als nationale deskundige aangewezen ambtenaar uitvoert ingevolge het besluit van de Europese Commissie van 7 januari 1998 houdende de regeling van toepassing
op de nationale deskundigen die bij de diensten van de Commissie zijn gedetacheerd (1).
§ 2 Het karakter van algemeen belang wordt voor de overige opdrachten erkend door de Bestendige Deputatie.
§ 3. In afwijking van de §§ 1 en 2 van dit artikel, verliest iedere opdracht van rechtswege haar karakter
van algemeen belang vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de ambtenaar een
dienstanciënniteit heeft bereikt die volstaat om aanspraak te kunnen maken op het bekomen van een
onmiddellijk ingaand of uitgesteld pensioen ten laste van de buitenlandse regering, het buitenlands
openbaar bestuur of de internationale instelling voor wie de opdracht werd vervuld.
Art. 162 - De Bestendige Deputatie kan, met instemming van de betrokkene, een personeelslid met de
uitvoering van een opdracht belasten.
Eveneens kan elk personeelslid de uitvoering van een opdracht aanvaarden, mits akkoord van de Bestendige Deputatie.
In beide gevallen wordt het advies ingewonnen van de Provinciegriffier.
Art. 163 § 1. Aan het personeelslid met verlof wegens een internationale opdracht die hem door de Bestendige
Deputatie werd toevertrouwd, kan een vergoeding worden toegekend onder de voorwaarden en voor
het bedrag door haar bepaald.
De vergoeding wordt vastgesteld rekening houdend enerzijds met de bezoldiging aan het personeelslid
toegekend ter uitvoering van zijn opdracht en anderzijds, met de duur van de opdracht, de kosten van
levensonderhoud in het land waar het personeelslid zijn opdracht uitvoert, met de sociale rang die met
deze opdracht overeenstemt en de tengevolge van zijn vertrek uit de woonplaats verhoogde gezinslasten.
§ 2. De in dit artikel bedoelde vergoeding mag niet worden toegekend aan een met een opdracht belast
personeelslid dat hetzij krachtens andere wets- of verordeningsbepalingen, hetzij wegens de vervulling
van zijn opdracht, voordelen geniet die ten minste gelijkwaardig zijn aan de wedde die hij zou gekregen hebben indien hij in dienst was gebleven.
Art. 164 - Met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden en ten hoogste zes
maanden, kan de Bestendige Deputatie op ieder ogenblik een eind maken aan de opdracht waarmede het
personeelslid is belast.

(1) PR 20 december 2001, art. 80, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 165 - Het personeelslid wiens opdracht verstreken is of wiens opdracht beëindigd of onderbroken is
ten gevolge van een beslissing van de Bestendige Deputatie, de Europese Commissie of de ambtenaar zelf
(1), stelt zich opnieuw ter beschikking van de provincie.
Indien hij zonder geldige reden weigert of nalaat dit te doen, wordt hij, na tien dagen afwezigheid, als
ontslagnemend beschouwd.
Hoofdstuk 3 - Verlof wegens terbeschikkingstelling van de Koning, een Prins of een Prinses van België
Art. 166 § 1. Het personeelslid wordt door de Bestendige Deputatie ter beschikking gesteld van de Koning, een Prins
of een Prinses van België,op hun verzoek.
§ 2. Voor de tijd dat het personeelslid ter beschikking van de Koning, een Prins of een Prinses van België
wordt gesteld, krijgt hij verlof. Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Hoofdstuk 4 - Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep
Art. 167 - Onder "erkende politieke groep" wordt verstaan de politieke groep die erkend is overeenkomstig
het reglement van elk van de wetgevende vergaderingen van de federale overheid of van de gemeenschappen en de gewesten of van de Europese Unie (2).
Art. 168 § 1. Op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep krijgt het personeelslid niet behorend
tot niveau A, met zijn instemming en met het akkoord van de Bestendige Deputatie en voorzover het
belang van de dienst zich er niet tegen verzet, verlof om een ambt uit te oefenen bij een erkende
politieke groep in de wetgevende vergaderingen van een federale overheid of van de gemeenschappen
en de gewesten of van de Europese Unie (3), of bij de voorzitter van één van die groepen.
Het verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit (...) (3).
§ 2. Binnen de perken van de reglementering of het reglement van de betrokken wetgevende vergadering
wordt het verlof dat is toegestaan aan de ambtenaar die een ambt uitoefent bij een erkende politieke
groep of bij de voorzitter van een van die groepen ofwel bezoldigd door het provincie met doorbetaling van de wedde en terugvordering ofwel niet bezoldigd door de provincie en wordt de wedde stopgezet indien de betrokken wetgevende vergadering of de erkende politieke groep een salaris betaalt
(4).
Art. 169 - Het verlof wordt toegekend door de Bestendige Deputatie; die om dienstredenen het verlof kan
beëindigen mits er een opzeggingstermijn van een maand gerespecteerd wordt.

(1) PR 20 december 2001, art. 81, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 82, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 82, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 82, § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Hoofdstuk 5 - Verlof voor het uitoefenen van een betrekking bij een provinciebedrijf, een gemeentebedrijf of ander autonoom overheidsbedrijf (1)
Art. 170 § 1. Op vraag van het hoofd van een provinciebedrijf, gemeentebedrijf of ander autonoom overheidsbedrijf
kan door de Bestendige Deputatie een verlof toegekend worden aan een ambtenaar om een betrekking
bij dit overheidsbedrijf te aanvaarden.
§ 2. Het verlof wordt toegestaan voor bepaalde of onbepaalde duur en dient minimum één maand vóór de
aanvang aangevraagd te worden.“
Art. 171 § 1. Het verlof is onbezoldigd en wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.”
§ 2. De Bestendige Deputatie kan beslissen de wedde van het personeelslid voor de duur van het verlof
door te betalen en terug te vorderen of door te betalen zonder terugvordering.
Hoofdstuk 6 - gemeenschappelijke bepalingen (2)
Art. 171 bis - Het personeelslid aan wie één van de in hoofdstukken 1,2 en 4 vermelde verloven werd
toegekend, en dat na een aanwervings-, bevorderings- of mandaatsprocedure in aanmerking komt voor een
vacante betrekking, dient de functie met de taken en verantwoordelijkheden die eraan verbonden zijn op te
nemen binnen de drie maanden na de benoeming op proef. Aan het toegekende verlof komt ambtshalve
een einde met ingang van deze datum.

Titel 9 - Omstandigheidsverlof
Art. 172 § 1. Aan het personeelslid wordt omstandigheidsverlof toegekend naar aanleiding van de gebeurtenissen en
binnen de perken zoals hierna vermeld:
1° huwelijk van de ambtenaar
2° bevalling van de echtgenote of samenwonende partner
3° overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een bloed- of
aanverwant in de eerste graad van de ambtenaar, de echtgeno(o)ot(e) of van
de samenwonende partner (3)
4° huwelijk van een kind van de ambtenaar, van de echtgeno(o)t(e) of van de
samenwonende partner (3)
5° overlijden van een bloed- of aanverwant van de ambtenaar of van de
samenwonende partner in om het even welke graad maar onder eenzelfde dak
wonend als de ambtenaar (3)
6° overlijden van een bloed- of aanverwant van de ambtenaar of van de samenwonende
partner in de tweede graad, een overgrootouder of een achterkleinkind, maar niet
onder eenzelfde dak wonend als de ambtenaar

4 werkdagen
4 werkdagen
4 werkdagen
4 werkdagen
2 werkdagen
2 werkdagen

1 werkdag

(1) PR 27 maart 2001, art. 1, inwerkingtreding 1 juni 2001
(2) PR 20 december 2001, art. 83, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 84, inwerkingtreding 1 januari 2002
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7° huwelijk van een bloed-of aanverwant in de eerste graad, die geen kind is, of in
1 werkdag
de tweede graad, van de ambtenaar, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner (1)
§ 2. De afwezigheden wegens omstandigheidsverlof worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Titel 10 - Gecontingenteerd verlof
Art. 173 - Onverminderd de in de titels 2 tot en met 10 bepaalde verloven kan het personeelslid in de
toestand dienstactiviteit aanspraak maken op de volgende contingenten verloven:
1° 20 werkdagen per jaar te nemen in volledige dagen en al dan niet aaneensluitende periodes; dit verlof
wordt niet bezoldigd.
De personeelsleden met verlof voor deeltijdse prestaties die dagelijks deeltijds presteren kunnen dit
verlof evenwel opnemen in dagen naar rato van hun prestatie-regime (2).
2° een contingent van maximaal twee jaar tijdens de loopbaan voor het vervullen van stage(s), proefperiode(s) of gelijkaardige in een andere betrekking bij een overheidsdienst of in de privé-sector door te
maken; dit verlof wordt niet bezoldigd (3).
3° één maand per verkiezing om zijn kandidatuur voor wetgevende, provinciale, Europese en gemeentelijke
(4) verkiezingen voor te bereiden; dit verlof wordt niet bezoldigd.
Art. 174 - Onverminderd het in titel 6 bepaalde verlofstelsel kan het personeelslid aanspraak maken op
een contingent verlof van 5 jaar gedurende zijn loopbaan, te nemen in periodes van minimum 1 jaar. Dit
contingent wordt gelijkgesteld met de administratieve toestand non-activiteit. Het verlof kan niet gebruikt
worden voor het uitoefenen van een winstgevende betrekking bij een andere werkgever of als zelfstandige.
Art. 175 - Het gecontingenteerd verlof wordt aangevraagd en toegestaan overeenkomstig de procedure
bepaald in artikel 148, §§ 1, 2 en 3.

Titel 11 - Verlof krachtens nationale bepalingen of verplichtingen
Art. 176 - Het personeelslid dat zijn militaire dienst of burgerdienst volbrengt, valt onder de toepassing
van:
- het koninklijk besluit van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve stand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen die in vredestijd militaire prestaties verrichten of diensten volbrengen ter
uitvoering van de wet van 3 juni 1964 houdende het statuut van de gewetensbezwaarden;
- het koninklijk besluit van 10 september 1981 tot vaststelling van de administratieve stand van sommige
ambtenaren van de rijksbesturen welke van de militaire dienst vrijgesteld zijn bij toepassing van artikel
16 van die dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, en de latere wijzigingen.
Art. 177 - Het personeelslid dat verlof krijgt om in vredestijd als vrijwilliger prestaties te verrichten bij het
korps Civiele Bescherming valt onder de toepassing van artikel 46 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen,
zoals het zal gewijzigd of vervangen worden. (5)

(1) PR 20 december 2001, art. 84, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 85, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 85, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 85, § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 86, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 178 - Het personeelslid heeft recht op voorbehoedend verlof wanneer een inwonend familielid aangetast is door een besmettelijke ziekte, in de omstandigheden en volgens de nadere bepalingen die vastgesteld worden door het Algemeen Reglement van de Administratieve Gezondheidsdienst.
Art. 179 § 1. Het personeelslid krijgt vakbondsverlof overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen van
het syndicaal statuut zoals bepaald in de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september
1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel.
§ 2. De Provinciegriffier erkent een personeelslid als vaste afgevaardigde op aanvraag van een verantwoordelijk leider van zijn vakorganisatie.
§ 3. De Bestendige Deputatie beslist volgens de behoeften van de dienst of de betrekking waarvan de
betrokkene titularis is, als vacant moet worden beschouwd.
Zij kan die beslissing nemen zodra het personeelslid vier jaar afwezig is.
§ 4. Aan de in § 3 bedoelde beslissing moet het advies voorafgaan van de Provinciegriffier.
Art. 180 - Het personeelslid heeft recht op ziekte- of gebrekkigheidsverlof bij een arbeidsongeval, een
ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte, overeenkomstig artikel 46 van het koninklijk
besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan personeelsleden
van de rijksbesturen, zoals het zal gewijzigd of vervangen worden (1).
Art. 181 § 1. Het personeelslid dat een politiek mandaat of een ambt dat ermee kan worden gelijkgesteld, uitoefent,
heeft recht op politiek verlof onder de voorwaarden bepaald door de wet van 18 september 1986 tot
instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten en de latere wijzigingen.
§ 2. De Bestendige Deputatie beslist volgens de behoeften van de dienst of de betrekking waarvan de
betrokkene titularis is,als vacant moet worden beschouwd.
Zij kan die beslissing nemen zodra het personeelslid vier jaar afwezig is.
§ 3. Aan de in § 2 bedoelde beslissing moet het advies voorafgaan van de Provinciegriffier.

(1) PR 20 december 2001, art. 87, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Deel VIII - Ambtsneerlegging
Art. 182 - Het vastbenoemd personeelslid verliest ambtshalve en zonder opzegging de hoedanigheid van
ambtenaar:
1° indien de benoeming onregelmatig wordt bevonden binnen de termijn voor uitspraak door de Raad van
State; die termijn geldt niet in geval van arglist of bedrog van het personeelslid;
2° indien niet meer is voldaan aan de nationaliteitsvoorwaarde;
3° indien het personeelslid niet langer de burgerlijke en politieke rechten geniet;
4° indien het personeelslid niet meer voldoet aan de dienstplichtwetten;
5° indien het personeelslid zonder geldige reden meer dan tien dagen afwezig blijft;
6° indien het personeelslid zich bevindt in een toestand waarin de toepassing van de burgerlijke wetten en
van de strafwetten de ambtsneerlegging ten gevolge heeft;
7° indien het personeelslid wordt ontslagen of afgezet bij tuchtmaatregel.
Art. 183 - Tot ambtsneerlegging geven aanleiding:
1° het vrijwillig ontslag; in dit geval mag het personeelslid na behoorlijke machtiging en na een opzeggingstermijn van dertig dagen zijn dienst verlaten. Een benoeming bij een andere overheid die definitief geworden is, wordt gelijkgesteld met vrijwillig ontslag;
2° de pensionering.
Art. 183 bis (2)- Het personeelslid waaraan twee opeenvolgende ongunstige evaluaties werd toegekend,
wordt afgedankt wegens beroepsongeschiktheid onder de volgende voorwaarden:
• opzeggingstermijn van drie maanden, die ingaat de dag na de betekening van het ontslag aan het personeelslid.
• een exitgesprek tussen het personeelslid en de bestuursdirecteur Organisatie en HRM of de persoon die
deze aanduidt, waarin het personeelslid wordt gewezen op zijn rechten en plichten gedurende de opzeggingstermijn, waarin het administratief dossier wordt afgehandeld en het personeelslid administratief
wordt begeleid. Indien het personeelslid niet wenst in te gaan op het exitgesprek wordt de weigering
hem betekend;
het aanbieden na de opzeggingstermijn van de mogelijkheid aan het personeelslid van een individueel
outplacement.
Art. 183 ter (2) - In de gevallen bepaald in artikel 182, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° en artikel 183, 3 bis
° en voor zover aan de voorwaarden van de desbetreffende reglementering is voldaan, stort de provincie bij
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Provinciale en Plaatselijke besturen de werkgevers- en werknemersbijdragen die verschuldigd zijn voor de opname van de ambtenaar in het stelsel van de werkloosheid, de ziekteverzekering - sector uitkeringen - en de moederschapsbescherming.
Art. 184 - De Bestendige Deputatie kan de eretitel van het ambt toekennen aan het personeelslid dat de
dienst verlaat en voldoet aan volgende voorwaarden:
1° vastbenoemd is;
2° 20 pensioengerechtigde jaren in de openbare sector telt;
3° de laatste tien jaren geen tuchtstraf heeft opgelopen;
4° gunstig geëvalueerd is.

(1) PR 25 juni 1998, art. 61, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 20 december 2001, art. 88, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Deel IX - Doeltreffend inzetten van het personeel
Titel 1 - Algemene bepalingen
Art. 185 § 1. Op vraag van de Provinciegriffier maken leidinggevende ambtenaren of diensthoofden een verslag op
m.b.t. het optimaal inzetten van het personeel. (1)
§ 2. Vragen naar personeelsmutatie, aanwervingen of bevorderingen moeten kaderen in een coherent personeelsbehoeftenplan voor de dienst en onderdeel uitmaken van het in paragraaf 1 vermelde verslag. (1)
Art. 186 - (...) (2)

Titel 2 - Dienstaanwijzing
Art. 187 - De Provinciegriffier kan de dienstaanwijzing van een personeelslid wijzigen.
Onder wijziging van de dienstaanwijzing wordt verstaan de overgang van een personeelslid van de ene
dienst naar de andere met behoud van zijn graad.

Deel X - Overlegorganen
Art.188 § 1. Volgende overlegorganen worden ingesteld:
- coördinatiecel
- permanente overleggroep provinciale administratie
- interdienstenoverleg
- overleg binnen de diensten
- overleg middenkader
§ 2. De Coördinatiecel wordt voorgezeten door de Provinciegriffier en bestaat uit de provincieontvanger en
de Bestuursdirecteurs van de diensten Organisatie en Human Resources Management en Griffie. (3)
§ 3. De Coördinatiecel bepaalt de opdracht, de samenstelling en de werking van de andere overlegorganen.

(1) PR 25 juni 1998, art. 62, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 63, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 64, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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Deel XI - Diverse bepalingen
Titel 1 - Raad van beroep
Art. 189 - Er wordt een Raad van Beroep ingesteld die kennis neemt van de beroepen inzake evaluatie,
tucht en verlofregeling.
Deze Raad is samengesteld uit:
- als voorzitter: de Provinciegriffier, of de plaatsvervanger die hij aanduidt;
- als leden: drie personeelsleden minstens titularis van de graad van directeur, aangeduid door de Bestendige Deputatie en drie personeelsleden aangeduid door de representatieve vakorganisaties naar rato van
één personeelslid per vakorganisatie.
Het hoofd van de personeelsdienst, of zijn plaatsvervanger is verslaggever. De verslaggever is niet stemgerechtigd.
In iedere zaak wordt door de Bestendige Deputatie een personeelslid aangewezen om in iedere zaak het
betwiste voorstel te verdedigen. Dit personeelslid is niet stemgerechtigd.
De Raad van Beroep stelt zijn huishoudelijk reglement vast.
Art. 190 - De verzoeker heeft het recht leden te wraken. Gewraakt wordt bovendien het lid dat naar het
oordeel van de voorzitter als rechter in eigen zaak kan worden beschouwd.
Art. 191 - De Raad van Beroep mag over geen verzoek beslissen, indien het onderzoek niet geheel beëindigd is, indien de verzoeker niet in de gelegenheid werd gesteld zijn verweermiddelen te doen gelden, en
indien het dossier niet alle gegevens bevat opdat de Raad met voldoende kennis advies kan geven.
Art. 192 - De Raad van Beroep kan niet beraadslagen of beslissen indien de meerderheid van de leden niet
aanwezig is. Ingeval van afwezigheid kan de pariteit worden hersteld door uitschakeling van één of meer
bij loting aangewezen leden.
Art. 193 - De stemming is geheim. Bij staking van stemmen wordt de beslissing als gunstig voor verzoeker
beschouwd.
Art. 194 - Behalve bij wettige verhindering verschijnt de verzoeker persoonlijk; hij mag zich laten bestaan
door een persoon naar keuze.
Art. 195 - Indien verzoeker, na behoorlijk te zijn opgeroepen, zonder geldige reden niet verschijnt,
beschouwt de Raad van Beroep de zaak als niet meer aanhangig.

Titel 2 - De directieraad
Art. 196 - De Directieraad wordt samengesteld door de Bestendige Deputatie op voorstel van de Provinciegriffier. De Directieraad wordt voorgezeten door de Provinciegriffier.
De Directieraad stelt zijn huishoudelijk reglement op dat ten minste de frequentie van de vergaderingen,
het vereiste aanwezigheidsquorum en de voor de geldigheid van zijn beslissingen vereiste meerderheid
vastlegt.
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Titel 3 - Bepalingen betreffende het technisch personeel (1)
Art. 197 § 1. Het beëdigd technisch personeel bezit de titel van buurtwegcommissaris en heeft de rechten aan deze
ambtenaren door de wetten en verordeningen toegekend inzake vaststelling van de overtredingen van
de wetten en reglementen op de buurtwegen en de onbevaarbare waterlopen. In deze hoedanigheid
leggen zij de eed af voorzien bij artikel 30 van de wet van 10 april 1841.
§ 2. Het technisch personeel is belast met het vaststellen, door middel van processen-verbaal, die gelden
tot het tegendeel is bewezen, van de overtredingen van de wet en de politiereglementen betreffende
de exploitatie van de openbare autobus- en autocardiensten.
§ 3. Onafhankelijk van de politiebevoegdheden, voortkomend uit een speciale wetgeving, hebben de in het
eerste lid vermelde personeelsleden dezelfde bevoegdheden, wat de provinciale wegen en vaarten
betreft, als deze welke voor de gewestwegen aan het overeenkomstig personeel van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en verkeer worden toegekend, voor het vaststellen van
overtredingen en het opmaken van de processen-verbaal. (2)
Art. 198 - Indien een ingenieur door de Bestendige Deputatie wordt aangesteld om in de plaats te treden
van een gemeentebestuur bij toepassing van artikel 12 van de provinciale verordening op de buurtwegen,
zal het ereloon door het nalatig bestuur ten bate van de Provincie worden gestort. (2)
Art. 199 - De architecten die worden belast met het opmaken van ontwerpen van gebouwen voor rekening
van de Provincie, waarvoor een bouwvergunning moet worden bekomen, dienen zich te laten inschrijven bij
de Orde van Architecten. (3)

Titel 4 - Verandering van graad
Art. 200 § 1. Veranderingen van graad zijn enkel toegelaten voor de personeelsleden die door de Administratieve
Gezondheidsdienst definitief ongeschikt worden bevonden voor de uitoefening van hun functie, maar
die in aanmerking komen voor tewerkstelling in een andere functie die verenigbaar is met hun
lichaamstoestand.
§ 2. Verandering van graad is de herbenoeming in een gelijkwaardige graad door de benoemende overheid.
Deze veranderingen van graad doen geen afbreuk aan de gestelde wervingsvereisten.

Titel 5- Pensioenen
Art. 201 - Het pensioenstelsel met afhoudingen van wedde van toepassing op het rijkspersoneel is van
toepassing.

(1) PR 25 juni 1998, art. 65, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 66, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 66 en art. 67, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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TITEL 6 - OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Art. 202 - Alle vacatures en dienstnota’s worden ‘ad valvas’ medegedeeld. (1)
Art. 203 - De diensthoofden staan in voor de verspreiding van de dienstnota’s onder de personeelsleden
van hun dienst. (2)
Art. 204 - Jaarlijks wordt de naamlijst van het personeel bekendgemaakt met vermelding van:
- de graden van de personeelsleden en de aantallen van elke graad voorzien op de personeelsformatie;
- de leeftijd;
- de dienst van tewerkstelling. (3)

Deel XII - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding van het administratief statuut
Titel 1 - Overgangsstelsel
Art. 205 - Bij de inwerkingtreding van het statuut wordt elk personeelslid ambtshalve herbenoemd of
heraangesteld in de graad, voorzien in de organieke personeelsformatie, volgens de hiernavermelde tabel:

OUD

NIEUW

ADMINISTRATIEVE GRADEN
NIVEAU A
bestuursdirecteur

bestuursdirecteur

werkleider (cultuur )

directeur-conservator

directeur
adviseur
directeur Provinciale dienst voor cultuur

directeur

afdelingschef

afdelingschef

adjunct-adviseur
attaché provinciale dienst voor cultuur
assistent provinciale dienst voor cultuur
adjunct-conservator
bestuurssecretaris
hoofd persdienst
inspecteur
bibliothecaris
attaché pers en publiek

adjunct-adviseur

(1) PR 25 juni 1998, art. 68, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 69, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 25 juni 1998, art. 70, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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NIVEAU B
beheerder TRP

hoofddeskundige

maatschappelijk assistent
maatschappelijk assistent 1e klasse
e.a. maatschappelijk assistent
assistent voor openluchtrecreatie en nat.bescherm.
assistent voor openluchtrecr. en nat.bescherm. 1e kl.
e.a. assistent voor openluchtrecr. en nat. bescherm.
assistent voor sociaal-cultureel vormingswerk
assistent voor sociaal-cultureel vormingswerk 1e kl.
e.a. assistent voor sociaal-cultureel vormingswerk
boekhouder
boekhouder 1e klasse
secretaris-vertaler
secretaris-vertaler 1e klasse
communicatie-verantwoordelijke
communicatie-verantwoordelijke 1e klasse
mediathecaris

deskundige

NIVEAU C
technisch bestuurschef
bestuurschef
e.a. rekenplichtig opsteller
e.a. hofmeesteres
directeur zwembad Kortrijk
secretaris-huismeester
eerste secretaris-huismeester
diensthoofd zwembad POZ

hoofdmedewerker

technisch onderbureauchef
onderbureauchef
technisch opsteller
opsteller
opsteller-documentalist
rekenplichtig opsteller
eerste rekenplichtig opsteller
hofmeesteres
eerste hofmeesteres
technisch verantwoordelijke
milieu-inspecteur
documentalist
eerste kassier-boekhouder
kassier-boekhouder
eerste secretaris-rekenplichtige
secretaris-rekenplichtige

medewerker
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NIVEAU D
directiemedewerker
hoofdklerk-stenotypist
hoofdklerk-typist
hoofdklerk
Eerste klerk-stenotypist
eerste klerk-typist
eerste klerk
klerk-stenotypist
klerk-typist
klerk
adjunct-drukker-persbediener
telefoniste-receptioniste
hulpkassier

assistent

NIVEAU E
hoofdkamerbewaarder
bodekamerbewaarder

beambte

hoofdsuppoost
suppoost

suppoost

TECHNISCHE GRADEN
NIVEAU A
hoofdingenieur-directeur

hoofdingenieur-directeur

e.a. ingenieur-dienstchef

ingenieur-dienstchef

e.a. ingenieur
ingenieur
landbouwkundig ingenieur

ingenieur

informaticus

informaticus

industrieel ingenieur-hoofd van dienst

industrieel ingenieur hoofd van dienst

e.a. industrieel ingenieur
industrieel ingenieur

industrieel ingenieur

architect of architect-urbanist
e.a. architect of e.a. architect-urbanist
architect

architect of architect-urbanist

diensthoofd VGV
e.a. diensthoofd VGV
diensthoofd VGV-hoofd van dienst

diensthoofd VGV

NIVEAU B
domeincontroleur 1e klasse
tuinarchitect 1e klasse
landmeter-expert onroerende goederen 1e klasse
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technisch hoofddeskundige
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adjunct-systeemverantwoordelijke informatica
sociaal verpleegkundige
domeincontroleur
tuinarchitect

technisch deskundige

NIVEAU C
e.a. drukker-persbediener
drukker-persbediener
1e drukker-persbediener
e.a. controleur van werken
hoofdtekenaar
hoofdopzichter
hoofdtechnisch assistent (POVLT)

technisch hoofdmedewerker

landmeter-expert onroerende goederen
drukker persbediener
eerste tekenaar
tekenaar
controleur van werken
adjunct-controleur van werken
diensthoofd onderhoud en toezicht
eerste operator-technicus
operator-technicus
eerste technisch assistent (cultuur)
technisch assistent (cultuur)
eerste technisch assistent (POVLT)
technisch assistent (POVLT)
electro-mecanicien
magazijnbediende
drukker-persbediener

technisch medewerker

NIVEAU D
vakman-mecanicien

ploegbaas

brigadier-meestergast

domeinbrigadier

chauffeur-eerste werkman-voertuig-mecanicien
eerste werkman B
eerste werkman B (schrijnwerk)
autobestuurder-mecanicien
eerste geschoold werkman A
eerste geschoold werkman B
geschoold werkman B
ketelstoker-mecanicien
toezichter-geschoold werkman B

geschoold arbeider

eerste werkman B (domeinen)
domeinwachter-geschoold werkman B
domeinwachter-halfgeschoold werkman
tuinier

domeinwachter

zwembadmeester
badmeester (afgeschafte graad)
redder

redder
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eerste werkopzichter
werkopzichter
adjunct-werkopzichter

werkopzichter

eerste amanuensis
amanuensis
amanuensis POVLT (afgeschafte graad)

amanuensis

NIVEAU E
kok

kok

hulpkok
halfgeschoold werkman B (keukenhulp)
halfgeschoold werkman B
geschoold werkman A
geschoold werkman A (schilder-behanger)
hulparbeid(st)er alle werk
toezichter-hulparbeid(st)er alle werk
hulparbeid(st)er schoonmaak

technisch beambte

Art. 206 § 1. Wie vóór de datum van de inwerkingstreding van dit administratief statuut opgenomen is in een werfreserve voor een aanwervingsgraad, behoudt voor de geldigheidsduur van deze werfreserve zijn aanspraken op benoeming in die graad.
§ 2. De betrekkingen die in de nieuwe pesoneelformatie overeenstemmen met de betrokken wervingsgraden
worden vastgesteld overeenkomstig de tabel, vermeld in artikel 205.
Art. 207 - Het personeelslid dat vóór de datum van inwerkingtreding van dit statuut op proef werd
benoemd, zet zijn proeftijd voort overeenkomstig de statutaire bepalingen die op datum van de benoeming
op proef van kracht waren.
Art. 208 - De benoemings-en bevorderingsprocedures die in uitvoering zijn op de datum van inwerkingtreding van dit statuut, worden voortgezet overeenkomstig de bepalingen van kracht bij de vacantverklaring
van de betrekkingen.
Art. 209 - Het personeelslid behoudt de anciënniteiten die het verworven heeft op de datum van de inwerkingtreding van dit statuut.
Art. 210 § 1. Het personeelslid dat geslaagd is voor een bevorderingsexamen voor verhoging in graad in hetzelfde
niveau of voor een graad van een hoger niveau, waarvan volgens zijn vorig statuut de gunstige uitslag
onbeperkt geldig blijft, behoudt zijn aanspraken op bevordering en zijn plaats in de rangorde.
§ 2. De betrekkingen die in de nieuwe personeelsformatie overeenstemmen met de betrokken bevorderingsgraden worden vastgesteld overeenkomstig de tabel, vermeld in artikel 205.
§ 3. Ingeval de Bestendige Deputatie overeenkomstig de artikelen 82 en 87, §2 van het administratief
statuut een niet-bezette betrekking bij wege van bevordering vacant verklaart en beslist dat het een
vergelijkend bevorderingsexamen betreft, worden de geslaagden, bedoeld in de eerste paragraaf in hun
rangorde gerangschikt vóór de geslaagden van het nieuw bevorderingsexamen.
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Ingeval het een niet-vergelijkend bevorderingsexamen betreft, worden zij opgenomen in de lijst van
geslaagde kandidaten van het nieuw bevorderingsexamen.
Art. 211 - Bij de inwerkingtreding van dit statuut worden geacht aan de in artikel 56 van het administratief statuut bedoelde vormingsvereisten voor het bekomen van de volgende weddeschalen te hebben voldaan, de personeelsleden die:
1. in dienst zijn op de datum van de inwerkingtreding, mits zij binnen de vier jaar na de eerste evaluatie
aan de basisvorming en/of vorming voldoen.
Indien zij hieraan niet voldoen binnen de gestelde termijn, wordt hun wedde op de op dat ogenblik
bereikte weddetrap geblokkeerd tot aan de vereiste van basisvorming en/of vorming is voldaan; (1)
2. het einddiploma van de School voor Bestuursrecht behaald hebben;
3. houder zijn van een diploma of een getuigschrift dat toegang verleend tot het niveau A en waarvan uit
het studieprogramma blijkt dat ten minste 60 uren publiek, administratief en/of burgerlijk recht werden
gevolgd;
4. de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en 20 jaar dienstanciënniteit hebben;
5. de leeftijd van 49 jaar hebben bereikt en 21 jaar dienstanciënniteit hebben;
6. de leeftijd van 48 jaar hebben bereikt en 22 jaar dienstanciënniteit hebben;
7. de leeftijd van 47 jaar hebben bereikt en 23 jaar dienstanciënniteit hebben;
8. de leeftijd van 46 jaar hebben bereikt en 24 jaar dienstanciënniteit hebben;
9. de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt en 25 jaar dienstanciënniteit hebben;
Art. 211bis § 1. De personeelsleden van niveau A en B, in dienst op 1 april 2001 worden geacht aan de vereiste vorming voor het toekennen van de volgende weddenschaal van hun functionele loopbaan te hebben
voldaan mits zij binnen de 2 jaar, na overgang naar de volgende weddenschaal aan de basisvorming
en/of vorming voldoen.
§2. De personeelsleden van niveau E, in dienst op 1 april 2001 worden geacht aan de vereiste vorming
voor het toekennen van de volgende weddenschaal van hun functionele loopbaan te hebben voldaan
mits zij binnen de 4 jaar, na overgang naar de volgende weddenschaal aan de basisvorming en/of
vorming voldoen.
§3. Indien de in §§ 2 en 3 vermelden personeelsleden niet voldoen aan de basisvorming en/of vorming
binnen de gestelde termijn, wordt hun wedde op de op dat ogenblik bereikte weddentrap geblokkeerd
tot aan deze vereiste is voldaan.
§4. De vrijstellingen, voorzien in artikel 211, punten 4 - 9 blijven verworven. (2)
Art. 212 - De personeelsleden die bij de inschakeling op basis van hun anciënniteit en gunstige evaluatie
in aanmerking komen voor de toekenning van de derde weddeschaal van hun functionele loopbaan zijn
vrijgesteld van de basisvorming vereist voor het bekomen van de tweede weddeschaal.
Art. 213 - In afwijking van artikel 68 van het administratief statuut wordt bij de inwerkingtreding van dit
statuut voor de toekenning van de eerstvolgende weddeschaal van de functionele loopbaan een verkorte
termijn voor de evaluatie voorzien die één jaar bedraagt. Voor de eventuele toekenning van een daaropvolgende derde weddeschaal, bedraagt de evaluatieperiode opnieuw één jaar.

(1) PR 29 mei 1997, art. 1, inwerkingtreding 1 september 1997
(2) PR 26 april 2001, art. 7, inwerkingtreding 1 april 2001

130

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

Indien betrokkene aan alle voorwaarden voldoet, wordt de weddeschaal bij de eerste evaluatie toegekend
met terugwerkende kracht tot het begin van de evaluatieperiode.
Art. 214 - Op voorstel van de Provinciegriffier beslist de Bestendige Deputatie welke vorming, door de
personeelsleden gevolgd sedert 1 januari 1990 in rekening kan gebracht worden van het basisvormings- en
vormingspakket, bepaald in artikel 56 van het administratief statuut.
Art. 215 - Zolang nog geen evaluaties zijn uitgebracht, beslist de Bestendige Deputatie voor de toepassing
van de voorrangsregeling, voorzien in artikel 59 §2 van het administratief statuut, uitsluitend op basis van
de adviezen van de dienstchefs.
Art. 216 - Het personeelslid in disponibiliteit gesteld wegens ziekte tussen 1 januari 1994 en 31 december
1994, blijft in de stand disponibiliteit tot de einddatum van de ziekte of uiterlijk tot 31 december 1994.
Art. 216 bis (1) - Voor de titularissen van de uitdovende graden van afdelingschef, industrieel-ingenieurhoofd van dienst en ingenieur-diensthoofd worden de volgende functionele loopbanen vastgesteld:
- Van A4a naar A4b: na ten minste 9 jaar schaalanciënnteit in A4a, met goed gevolg de vorming hebben
beëindigd en mits gunstige evaluatie.
- Van A8a naar A8b: na ten minste 9 jaar schaalanciënniteit in A8a, met goed gevolg de vorming hebben
beëindigd en mits gunstige evaluatie.
De in vorige alinea’s vermelde vorming bedraagt telkens 125 u, waarvan minstens de helft gericht dient te
zijn op managementsontwikkeling..

Titel 2 - Inwerkingtreding
Art. 217 - Het administratief statuut heeft uitwerking de eerste van de maand volgend op de betekening
van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid.

Titel 3 - Opheffingsbepalingen
Art.218 - Voor de personeelsleden waarop dit statuut van toepassing wordt, worden met ingang van de
datum van de herbenoeming of heraanstelling opgeheven:
1. de besluiten tot vaststelling van de formatie en het statuut van het personeel van het provinciaal
centraal bestuur, gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van 5 oktober 1989, en de
latere wijzigingen, behalve voor wat betreft het wetenschappelijk personeel;
2. de besluiten tot vaststelling van het organiek reglement van het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw, gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van 10
november 1988, en de latere wijzigingen;
3. de besluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Provinciale Dienst voor Cultuur,
gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van 29 januari 1987, en de latere wijzigingen;
4. de besluiten tot vaststelling van het reglement van het personeel van het Provinciaal Olympisch Zwembad, gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van 1 september 1983, en de latere wijzigingen;

(1) PR 20 december 2001, art. 25, inwerkingtreding 1 januari 2002
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5. de besluiten tot vaststelling van het reglement van het personeel van het Provinciaal Zwembad te
Kortrijk, gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van 21 juni 1979, en de latere wijzigingen;
6. de besluiten tot vaststelling van het reglement van het personeel van de Provinciale Industriële Hogeschool te Kortrijk, gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van 1 september 1983, en de
latere wijzigingen;
7. het besluit van de Provincieraad tot vaststelling van het personeelsreglement van het personeel van
het Provinciaal Technisch Instituut, gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van 4 juni
1992, en de latere wijzigingen;
8. de besluiten tot vaststelling van het organiek reglement, de aanwervingsvoorwaarden en andere statutaire bepalingen van het personeel van de Provinciale Technische Dienst, gecoördineerd bij besluit van
de Bestendige Deputatie van 1 september 1983 en de latere wijzigingen;
9. het besluit van de Provincieraad van 6 juni 1973, houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van
sommige leden van het provinciepersoneel;
10. het besluit van de Provincieraad van 10 oktober 1979 betreffende het in dienst houden, in tijdelijk
verband, van niet-onderwijzend provinciepersoneel;
11. het besluit van de Provincieraad van 6 april 1989 tot invoering van de loopbaanonderbreking en halvering;
12. het besluit van de Provincieraad van 6 december 1990 tot vaststelling van de bepalingen en de bezoldigingsregeling van de gesubsidieerde contractuelen.
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Deel I - Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Titel 1 - Toepassingsgebied
Art. 1 § 1. Dit reglement is van toepassing op het contractueel provinciepersoneel. Het is eveneens van toepassing op de gesubsidieerde contractuelen, behalve artikel 54 (jaarlijks verlof).
§ 2. De volgende delen van het administratief statuut zijn eveneens van toepassing voor het contractueel
personeel:
- deel IV - Administratieve loopbaan, titels 2, 3, 4, 6 en 7 (1)
- deel V - Rechten en plichten
- deel IX - Doeltreffende inzetten van het personeel
- deel X - Overlegorganen
- deel XI - Diverse bepalingen
- deel XII - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding van het administratief statuut (2)

Titel 2 - Algemene bepalingen
Art. 2 § 1. Een contractueel personeelslid is diegene die krachtens een arbeidsovereenkomst wordt tewerkgesteld.
§ 2. De tewerkstelling van contractueel personeel wordt geregeld door de wet van 3 juli 1978 op de
arbeidsovereenkomsten en de latere wijzigingen.
Art. 3 § 1. Voor elke tewerkstelling in contractueel verband wordt een afzonderlijke schriftelijke arbeidsovereenkomst afgesloten.
§ 2. Deze arbeidsovereenkomst wordt afgesloten:
- hetzij voor onbepaalde duur;
- hetzij voor bepaalde duur;
- hetzij voor vervanging;
- hetzij voor een duidelijk omschreven werk.
§ 3. (...) (3)
§ 4. Contractuele aanwervingen kunnen enkel tot en met de graad van adjunct-adviseur, met uitzondering
van de staffuncties (4).
§ 5. Staffuncties kunnen begeven worden bij contract van bepaalde duur. Deze staffuncties worden gedefinieerd overeenkomstig titel 7 van deel IV - administratieve loopbaan van het administratief statuut.
Zij worden begeven overeenkomstig de voorwaarden en de procedure, voorzien in titel 6 van hetzelfde
deel (5).

(1) PR 20 december 2001, art. 89, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 71, inwerkingtreding 1 oktober 1996
(3) PR 20 december 2001, art. 90 § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 90 § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 90 § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 4 § 1. Overeenkomstig de wetgeving nopens de arbeidsovereenkomsten voor studenten kunnen studenten
tewerkgesteld worden. Zij dienen, met uitzondering van de leeftijd, aan alle desbetreffende toelatingsen aanwervingsvoorwaarden te voldoen. De duur van de tewerkstelling zal één maand per jaar niet
overschrijden.
§ 2. De jobstudenten worden aangesteld in een administratieve aanvangsgraad van niveau E, met uitzondering van de redders die aangesteld worden in de graad van redder (1).
Art. 4bis (2) - Ten behoeve van diensten waar occasionele, doch geregelde prestaties dienen geleverd te
worden naar aanleiding van tentoonstellingen, manifestaties en dergelijke kunnen contractuele personeelsleden worden aangesteld in wervingsgraden, ten hoogste als medewerker. Het globaal aantal arbeidsuren
van dit personeel is beperkt tot 5.000 uren per jaar.
Art. 5 § 1. Met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kunnen kansarmen worden tewerkgesteld.
§ 2. De Bestendige Deputatie bepaalt wat onder kansarmen dient verstaan te worden. Zij houdt daarbij
rekening met volgende elementen:
- risicogroepen op de arbeidsmarkt
- lage scholingsgraad
- langer dan een jaar ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB.

Deel II - Werving
Titel 1 - Toelatingsvoorwaarden
Art. 6 - Om toegelaten te kunnen worden tot een betrekking in contractueel verband, dienen de kandidaten te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die vastgesteld zijn in het administratief statuut, deel II,
werving, titel 1, toelatingsvoorwaarden met uitzondering van de vereiste van onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie. (3)

Titel 2 - Aanwervingsvoorwaarden
Art. 7 - Om als contractueel personeelslid te worden aangeworven dient men aan volgende voorwaarden te
voldoen:
- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt of aan de leerplicht hebben voldaan (4);
- in het bezit zijn van een diploma of attest zoals bepaald in het administratief statuut, deel II, werving,
titel 2, aanwervingsvoorwaarden, artikel 5, 2° (5);
- slagen voor een examen, voor wat contracten van onbepaalde duur betreft.

(1) PR 20 december 2001, art. 91, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 92, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 25 juni 1998, art. 72, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(4) PR 20 december 2001, art. 93 § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 93 § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 8 - De gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken zijn eveneens van toepassing.
(1)
Art. 9 - De Bestendige Deputatie kan bijzondere voorwaarden bepalen in relatie tot de functie.
Art. 9 bis - De Bestendige Deputatie kan bepalen dat diploma’s van de hogere niveaus niet in aanmerking
komen voor de toelating tot het examen. (2)
Art. 10 - Alle contractuele betrekkingen zijn zowel toegankelijk voor mannen als voor vrouwen.

Titel 3 - Aanwervingsprocedure
Art. 11 - Voor de contracten van onbepaalde duur wordt er gedurende ten minste tien werkdagen een
openbare oproep gericht tot de kandidaten. Deze oproep wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste twee dag- of weekbladen. Het vacaturebericht vermeldt tenminste het aantal van de betrekkingen (3), de aard van de betrekking, de toelatings (3) - en aanwervingsvoorwaarden, de duur van de
eventuele wervingsreserve en de wijze en uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen.
Art. 12 - Het bewijs dat de kandidaten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden moet uiterlijk worden geleverd op de aanvangsdatum van de tewerkstelling.
Het bewijs dat ze voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden moet geleverd worden vóór de datum van de
aanstelling. (4)
Art. 13 - De Bestendige Deputatie beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaatstellingen (...)
(5). Op basis hiervan wordt beslist welke kandidaten tot het examen worden toegelaten. De kandidaten die
niet worden toegelaten tot het examen worden daarvan verwittigd alvorens het examen plaats heeft. De
reden van de weigering wordt hen medegedeeld.

Titel 4 - Aanwervingsexamens, examenprogramma's en examencommissies
Art. 14 - De Bestendige Deputatie stelt overeenkomstig de functiebeschrijving, gevoegd bij het personeelsbehoeftenplan, het examenprogramma vast en bepaalt of het een vergelijkend of niet-vergelijkend examen
betreft. Dit programma kan voor eenzelfde graad een verschillende inhoud hebben. (6)
Art. 15 - De kandidaten worden ten minste tien werkdagen voor elk examengedeelte schriftelijk in kennis
gesteld van de datum, de plaats waar het examen wordt afgenomen en de examenvoorschriften. (7)
Art. 16§ 1. Het examen bestaat minimum uit:
- een schriftelijk of praktisch gedeelte;
- een mondeling gedeelte.

(1) PR 25 juni 1998, art. 73, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 25 juni 1998, art. 74, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 20 december 2001, art. 94, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 95, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 96, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 25 juni 1998, art. 75, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(7) PR 25 juni 1998, art. 76, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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§ 2. Een examengedeelte kan bestaan uit één of meerdere proeven.
§ 3. Alleen de geslaagden voor een examengedeelte worden toegelaten tot het volgende examengedeelte.
§ 4. Een psychotechnisch onderzoek kan worden voorzien. De resultaten van dit onderzoek zijn informatief.
(1)
§ 5. Bij de beslissing tot de toelating van de kandidaten tot het examen, kan de Bestendige Deputatie
beslissen dat meerdere examengedeelten op dezelfde dag plaatsvinden (2).
Art. 17- Om te slagen moeten de kandidaten voor elk examengedeelte zestig procent van de punten behalen. Indien een examengedeelte meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien op elk van die proeven
vijftig procent behalen.
Art. 18 - Na het laatste examengedeelte wordt het proces-verbaal van het examen opgemaakt.
Dit proces-verbaal vermeldt:
- de bijzondere aanwervingsvoorwaarden
- de samenstelling van de examencommissie
- het aantal ingeschreven en weerhouden kandidaten
- de aanwezige kandidaten op elk examengedeelte (3)
- de waarnemers op elk examengedeelte
- de per examengedeelte en proef toegekende punten
- de rangschikking van de geslaagden en het totaal van de door hen behaalde punten. (4)
Art. 19 - De examinandi worden schriftelijk op de hoogte gebracht van hun resultaat.
Aan een kandidaat worden op zijn of haar verzoek de eigen behaalde deelresultaten schriftelijk meegedeeld. (5)
Art. 20 § 1. De examencommissies worden voorgezeten door de Provinciegriffier of de plaatsvervanger, aangeduid
door de Provinciegriffier (6).
De Bestendige Deputatie duidt minstens vier leden (7) aan, niet behorend tot de Provincieraad, aan als
leden, ten minste de helft hiervan behoort niet tot het provinciepersoneel. De examencommissie kan
niet uitsluitend uit mannen of vrouwen bestaan. (8)
De Bestendige Deputatie duidt tevens een niet-stemgerechtigde secretaris aan, behorend tot de dienst
personeel. In afwijking hiervan kan uitzonderlijk een lid van de examencommissie aangeduid worden
als secretaris. (7)
§ 2. In afwijking van wat voorafgaat kan de Bestendige Deputatie de examencommissies aanduiden die
door de Provinciegouverneur zullen worden voorgezeten.

(1) PR 25 juni 1998, art. 77, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 20 december 2001, art. 97, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 98, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 25 juni 1998, art. 78, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(5) PR 25 juni 1998, art. 79 en art. 80, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(6) PR 20 december 2001, art. 99, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(7) PR 20 december 2001, art. 99, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(8) PR 25 juni 1998, art. 81, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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Art. 21 - De examencommissie kan enkel geldig vergaderen wanneer zowel de helft van de leden (1), behorend tot het provinciepersoneel, als de helft van de leden (1), die niet behoren tot het provinciepersoneel
aanwezig zijn.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend. (2)
Art. 22 - De leden van de Provincieraad en de Bestendige Deputatie en de afgevaardigden van de (...)
vakorganisatie (overeenkomstig de wetgeving op het syndicaal statuut) (3) mogen uitsluitend als waarnemer bij de examenverrichtingen aanwezig zijn. Zij mogen echter niet aanwezig zijn bij het opstellen van de
vragen, bij de deliberatie en het toekennen van de punten. (4)

Titel 5 - Wervingsreserves
Art. 23 § 1. De Bestendige Deputatie kan beslissen dat een wervingsreserve wordt aangelegd, die twee jaar
bedraagt. Deze reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd. De geldigheidsduur
vangt aan op de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het examen. (5)
§ 2. Alle geslaagden worden in de wervingsreserve opgenomen. Zij worden in het geval het een vergelijkend
examen betreft, gerangschikt volgens het totaal van de behaalde punten. Bij gelijkheid van punten
wordt voorrang verleend aan de geslaagden die het grootste aantal punten behaalden voor het mondeling gedeelte. Indien ook dit aantal punten gelijk is, krijgt de oudste voorrang. (6)
Art. 24 - De geslaagden die naar aanleiding van een vacature de betrekking niet of niet binnen de gestelde
termijn aanvaarden behouden voor een volgende vacature het voordeel van hun rangschikking voor zover
het een vergelijkend wervingsexamen betreft. Bij een tweede verzaking aan een vacature worden zij evenwel na de laatst geslaagde in de wervingsreserve gerangschikt. Dit wordt aan de betrokkenen meegedeeld.

Titel 6 - De arbeidsovereenkomst
Art. 25 - De arbeidsovereenkomst wordt, op de dag van de indiensttreding, ter ondertekening voorgelegd
aan het personeelslid.
Art. 26 - De arbeidsovereenkomst bevat een beding van proeftijd, dat rekening houdt met de aard van de
overeenkomst en de belangrijkheid en specificiteit van de functie.
Art. 27 - (...) (7)

(1) PR 20 december 2001, art. 100, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 82, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(3) PR 20 december 2001, art. 101, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 25 juni 1998, art. 83, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(5) PR 25 juni 1998, art. 84, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(6) PR 25 juni 1998, art. 85, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(7) PR 20 december 2001, art. 102, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Deel III - Functionele loopbaan (1)
Art. 28 § 1. De functionele loopbaan bestaat, met behoud van de graad, uit de toekenning van een hogere weddeschaal op basis van schaalanciënniteit, vorming en evaluatie.
§ 2. Een personeelslid kan slechts toegelaten worden tot een volgende weddenschaal in de functionele
loopbaan indien de laatste voorbije evaluatie gunstig was.
Art. 29 - Volgende functionele loopbanen worden ingesteld, waarvoor volgende schaalanciënniteit en/of
vorming geldt :
Niveau E
1.1. van schaal E1 naar schaal E2
- na ten minste 9 jaar schaalanciënniteit in E1 of
- na ten minste vier jaar schaalanciënniteit in E1 en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd
1.2. van schaal E2 naar schaal E3
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in E1 en E2 en met goed gevolg de vorming hebben beeïndigd
Niveau D
2.1. van schaal D1 naar schaal D2
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in D1 en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd of
- na 9 jaar schaalanciënniteit in D1
2.2. van schaal D2 naar schaal D3
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in D1 en D2 en met goed gevolg de vorming hebben beëindigd voor de overgang naar de schalen D2 en D3
Niveau C
3.1. van schaal C1 naar schaal C2
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd of
- na 9 jaar schaalanciënniteit in C1
3.2. van schaal C2 naar schaal C3
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en met goed gevolg de vorming hebben beëindigd vereist voor de overgang naar de schalen C2 en C3
Niveau B
4.1. van schaal B1 naar schaal B2
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in B1 en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd of
- na 9 jaar schaalanciënniteit in B1
4.2. van schaal B2 naar schaal B3
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde anciënniteit in B1 en B2 en met goed gevolg de vorming hebben
beëindigd vereist voor de overgang naar de schalen B2 en B3

(1) PR 20 december 2001, art. 103 en 104, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Niveau A
5.1. van schaal A1a naar schaal A2a
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en met goed gevolg de basisvorming hebben beëindigd
5.2. van schaal A2a naar schaal A3a
- na ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a, en met goed gevolg de basisvorming en vorming hebben beeïndigd
5.3. van schaal A6a naar schaal A7a
- na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in A6a, en met goed gevolg de vorming hebben beeïndigd
Art. 30 - 51 - (...)

Deel IV -Het verlof
Titel 1 - Algemene bepalingen
Art. 52 - Voor de toepassing van dit deel wordt verstaan onder:
- werkdag: de dag waarop het personeelslid verplicht is te werken ingevolge de arbeidsregeling die op hem
van toepassing is;
- vakantiedag: de vrije dag waarop het personeelslid aan geen enkele dienstverplichting is onderworpen;
- verlof: het recht van het personeelslid om de actieve dienst te onderbreken;
- dienstvrijstelling: de toestemming van de bevoegde overheid aan het personeelslid om tijdens de diensturen afwezig te zijn gedurende een vooraf bepaalde tijd, met behoud van alle rechten.
Art. 53 - Het personeelslid mag op een werkdag niet afwezig zijn zonder verlof, vakantie of dienstvrijstelling te hebben gekregen.

Titel 2 - Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen
Art. 54 § 1. Elk personeelslid heeft jaarlijks recht op 35 werkdagen vakantie waarvan 10 werkdagen opeenvolgend
kunnen worden genomen.
§ 2. Onverminderd voorgaande paragraaf worden de vakantiedagen genomen naar keuze van het personeelslid doch met inachtneming van de behoeften van de dienst.
In afwijking van het vorig lid heeft het personeelslid evenwel het recht om binnen het aantal van 35
werkdagen, 4 werkdagen vakantieverlof te nemen zonder dat het dienstbelang daar tegenover kan
worden gesteld (...) (1).
§ 3. De jaarlijkse vakantie wordt opgenomen binnen het kalenderjaar, met uitzondering van vijf verlofdagen
die kunnen worden overgedragen naar het volgend jaar.
§ 4. Op gemotiveerde vraag kan de Provinciegriffier toestaan dat de beperking bedoeld bij § 3 niet van
toepassing is.

(1) PR 20 december 2001, art. 105, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art.55 - Bij het provinciebestuur geldt volgende standaardwerktijdregeling:
- glijtijd: 8u. tot 9u. 15;
- stamtijd: 9u. 15 - 11u. 45;
- glijtijd: 11u. 45 - 13u. 45 (minimumpauze: 30’);
- stamtijd: 13u. 45 - 16u.
- glijtijd: 16u. - 18u.
In afwijking van deze standaardwerktijdregeling kan de Bestendige Deputatie voor specifieke organisatorische eenheden en/of werkzaamheden een bijzondere werktijdregeling vaststellen.
Daarnaast kan de Provinciegriffier aan een personeelslid een vaste werktijdregeling worden opgelegd, voor
de duur die de Provinciegriffier bepaalt (1).
De aanwezigheid van het personeelslid dat onderworpen is aan het prikklokreglement wordt 's morgens,
's middags en 's avonds geregistreerd. De gepresteerde uren in meer op maandbasis kunnen enkel gerecupereerd worden op de glijtijd.
Art. 56 - Elke periode van prestaties geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen. Wanneer het personeelslid in
de loop van het jaar in of uit dienst treedt, wordt het vakantieverlof in evenredige mate verminderd tijdens
het lopende jaar.
Het aantal vakantiedagen wordt in evenredige mate verminderd met het aantal onbezoldigde verlofdagen
tijdens het lopende jaar en, indien niet meer mogelijk, tijdens het daaropvolgende jaar.
Het aantal aldus berekende vakantiedagen bedraagt steeds een halve of een volledige dag. De afronding
gebeurt naar de hogere halve of hele dag.
Art. 57 - Het personeelslid heeft vakantie op de wettelijke en decretale feestdagen, op 2 en 15 november
en 26 december.
Ter vervanging van de in het eerste lid vermelde vakantiedagen die samenvallen met een niet-werkdag,
heeft het personeelslid dat niet in een continuregeling tewerkgesteld wordt (2) vakantie voor de periode
tussen kerstmis en nieuwjaar.
Het personeelslid dat verplicht is om op één van de in het eerste lid vermelde dagen of in de periode tussen kerstmis en nieuwjaar te werken ingevolge de werktijdregeling die op hem van toepassing is, of ten
gevolge van behoeften van de dienst, krijgt in evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder
dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen worden genomen.
Art. 58 - Het personeelslid tewerkgesteld in continudienst dat werkt of (3) in rust is op de in art.57, tweede lid,vermelde dagen, krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de
jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden.
Art. 59 - De in deze titel bepaalde vakantiedagen worden opgeschort bij ziekte.

(1) PR 20 december 2001, art. 106, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 107, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 108, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Titel 3 - Bevallingsverlof en opvangverlof
Hoofdstuk 1 - Bevallingsverlof
Art. 60 - Het bevallingsverlof wordt geregeld door artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971.
De dagen van afwezigheid wegens ziekte gedurende de periode van zeven weken die de werkelijke bevallingsdatum voorafgaat, worden beschouwd als bevallingsverlof.
Deze periode wordt, bij vroeggeboorte, verminderd met de dagen waarop arbeid verricht werd tijdens de
periode van zeven dagen die de bevalling voorafgaat.
Bij een meerling wordt deze periode verlengd tot negen weken (1).
Art. 61 - Het bevallingsverlof is onbezoldigd.
Art. 62 - De artikelen 60 en 61 zijn niet van toepassing in geval van miskraam voor de 181e dag van de
zwangerschap.
Hoofdstuk 2 - Opvangverlof
Art. 63 - Het contractueel personeelslid krijgt op zijn aanvraag een opvangverlof wanneer een kind beneden tien jaar in het gezin wordt opgenomen met het oog op adoptie of pleegvoogdij.
Art. 64 - Het verlof bedraagt ten hoogste zes of ten hoogste vier weken naar gelang het opgenomen kind
de leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt of reeds bereikt heeft.
De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind minder-valide is en
aan de voorwaarden voldoet om kinderbijslag te genieten overeenkomstig artikel 47 van de gecoördineerde
wetten betreffende de kinderbijslag van de loonarbeidarbeiders of artikel 26 van het koninklijk besluit van
8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen.
Indien slechts één van de samenwonende partners adopteert, kan alleen die persoon het verlof genieten.

Titel 4 - Ouderschapsverlof
Art. 65 - Het contractueel personeelslid kan bij de geboorte van een kind aanspraak maken op
ouderschapsverlof.
Het ouderschapsverlof kan opgenomen worden tot het kind 10 jaar wordt. De duur van dit verlof bedraagt
drie maanden (2).
De ambtenaar die ouderschapsverlof wenst te nemen deelt de begindatum mee van het ouderschapsverlof.
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren minstens één maand vóór de aanvang van het verlof en dient
steeds in te gaan bij het begin van de maand (2).
Het ouderschapsverlof wordt niet bezoldigd.

(1) PR 20 december 2001, art. 109, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 110, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Titel 5 - Afwezigheid wegens ziekte
Art. 66 - Gedurende een periode van afwezigheid wegens ziekte, wordt de arbeidsovereenkomst in de uitvoering geschorst. Toepassing wordt gemaakt van de CAO nr. 12bis van 26 februari 1979 en latere wijzigingen betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte. (1)
Art. 66bis - In geval van ziekte van minder dan 14 kalenderdagen, wordt de ingevolge artikel 52, §1 van
de wet op de arbeidsovereenkomsten vastgestelde carensdag beschouwd als een dag dienstvrijstelling. (2)
Art. 67 § 1. Het wegens ziekte afwezige personeelslid staat onder het geneeskundig toezicht van het geneeskundig
controleorgaan aangewezen door de Bestendige Deputatie.
§ 2. De controlearts die van oordeel is dat het personeelslid het werk dient te hervatten, neemt contact op
met de behandelende arts vooraleer een beslissing tot werkhervatting te nemen en deelt hem dit
voornemen mee. Indien de behandelende arts niet akkoord gaat met de diagnose van de controlerend
arts neemt hij binnen de 24 uur contact op met deze laatste. Indien beide artsen geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing stellen zij in gemeen overleg een arbitrerend arts aan.
De beslissing van deze laatste is bindend.
§ 3. Is de afwezigheid te wijten aan een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk, een
beroepsziekte of van een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde, dan ontvangt het personeelslid zijn wedde alleen als voorschot dat betaald wordt op de door de derde verschuldigde vergoeding en dat op de derde te verhalen is.
De Provincie West-Vlaanderen treedt in het in het vorig lid bedoelde geval van rechtswege in alle
rechten, vorderingen en rechtsmiddelen die de getroffene mocht kunnen doen gelden tegen de persoon
die verantwoordelijk is voor het ongeval tot het bedrag van de wedde.
Art. 68 - De Bestendige Deputatie neemt de juridische beslissing met betrekking tot de erkenning van
arbeidsongevallen, van ongevallen op weg naar en van het werk en van beroepsziekten en de toekenning
van schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector.

Titel 6 - Verlof voor loopbaanonderbreking
Art. 69 - De loopbaanonderbreking worden geregeld overeenkomstig het koninklijk besluit van 2 januari
1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en de latere wijzigingen.
Loopbaanonderbreking is een recht voor het contractueel personeel.

Titel 7 - Vormingsverlof en dienstvrijstelling voor vorming
Art. 70 - (...) (3)
Art. 71 - (...) (3)

(1) PR 25 juni 1998, art. 117, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 28 november 2002, art. 1, inwerkingtreding 1 december 2002
(3) PR 25 juni 1998, art. 108, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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Titel 8 - Omstandigheidsverlof
Art. 72 - Aan het contractueel personeelslid wordt omstandigheidsverlof toegekend naar aanleiding van de
gebeurtenissen en binnen de perken zoals die, overeenkomstig deel VII - Verlof - Titel 10 - omstandigheidsverlof gelden (1).

Titel 9 - Gecontingenteerd verlof
Art. 73 - Onverminderd de in de titels 2 tot en met 8 bepaalde verloven kan het contractueel personeelslid
aanspraak maken op de volgende contingenten verloven:
1° 20 werkdagen per jaar te nemen in volledige dagen en al dan niet aaneensluitende periodes; dit verlof
wordt niet bezoldigd;
2° (...) (2)
3° één maand per verkiezing om zijn kandidatuur voor wetgevende en provinciale verkiezingen voor te
bereiden; dit verlof wordt niet bezoldigd.
Art. 74 - Het gecontingenteerd verlof wordt aangevraagd en toegestaan overeenkomstig de procedure
bepaald in het administratief statuut, deel VII, het verlof en de administratieve toestand tijdens het verlof, titel 6, verlof voor verminderde prestaties, artikel 148, §§ 1, 2 en 3.

Titel 10 - Vakbondsverlof
Art. 75 § 1. Het contractueel personeelslid krijgt vakbondsverlof overeenkomstig de wettelijke en reglementaire
bepalingen van het syndicaal statuut zoals bepaald in de wet van 19 december 1974 tot regeling van
de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van
28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
§ 2. De Provinciegriffier erkent een personeelslid als vaste afgevaardigde op aanvraag van een verantwoordelijk leider van zijn vakorganisatie.

Titel 11 - Politiek verlof
Art. 76 - Het personeelslid dat een politiek mandaat of een ambt dat ermee kan worden gelijkgesteld,
uitoefent, heeft recht op politiek verlof onder de voorwaarden bepaald door de wet van 18 september 1986
tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten en de latere wijzigingen.

(1) PR 20 december 2001, art. 111, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 112, inwerkingtreding 1 januari 2002

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

145

Deel V - Einde van de arbeidsovereenkomst
Art. 77 - De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd:
- bij het verstrijken van de duur waarvoor zij was afgesloten, indien het een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur betreft;
- na opzegging door de werknemer of door de werkgever;
- bij ontslag om dringende redenen;
- bij ongunstige evaluatie van het personeelslid.
- (...) (1)

Deel VI - Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen
Art. 78 - Het reglement op de contractuelen heeft uitwerking de eerste van de maand volgend op de betekening van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid.
Art 79 (2) - De contractuele personeelsleden, in dienst op 1 januari 2002 worden geacht te hebben voldaan aan de vorming, vereist voor het toekennen van de derde weddenschaal van de functionele loopbaan,
mits zij vóór 31 december 2004 aan deze vorming voldoen.
Indien zij hieraan niet voldoen binnen deze termijn, wordt hun wedde op de op dat ogenblik bereikte
weddetrap geblokkeerd tot aan de gestelde vormingsvereiste is voldaan.

(1) PR 25 juni 1998, art. 111, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 20 december 2001, art. 113, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Titel 1 - Toepassingsgebied
Art. 1 § 1. Dit geldelijk statuut is van toepassing op het niet-onderwijzend statutair en contractueel (1) provinciepersoneel.
§ 2. Het is niet van toepassing op het gesubsidieerd personeel, tewerkgesteld bij de provinciale scholen (2)
en op het wetenschappelijk personeel van het Provinciaal Onderzoek-en Voorlichtingscentrum voor
Land-en Tuinbouw.

Titel 2 - Vaststelling en toekenningsvoorwaarden van de weddeschalen
Art. 2 § 1. De jaarwedden van het personeel worden vastgesteld in weddeschalen die bestaan uit:
- een minimumwedde;
- weddetrappen die het resultaat zijn van periodieke verhogingen die jaarlijks, tweejaarlijks of driejaarlijks (3) zijn
- een maximumwedde.
§ 2. De weddeschalen worden vastgesteld met inachtneming van de belangrijkheid van de ambtsopdrachten, de graad van verantwoordelijkheid en de vereiste algemene en vakbekwaamheid en rekening houdend met de plaats die de personeelsleden in de organisatie bekleden.
Art 3 § 1. Elke weddeschaal wordt aangeduid met één van de letters A, B, C, D of E, die overeenstemmen met de
niveaus, gevolgd door één cijfer en eventueel één letter die (4) de rangorde aanduidt van de schalen
die in het respectieve niveau kunnen worden toegekend.
§ 2. Aan elke graad worden één tot drie weddeschalen verbonden.
§ 3. De weddeschalen worden, voor wat betreft de overeenstemmende graden, vastgesteld als volgt:
Graden administratief kader

Schaal

Beambte
Suppoost

E1
E2
E3

Assistent

D1
D2
D3

Medewerker

C1
C2
C3

Hoofdmedewerker

C4
C5

(1) PR 20 december 2001, art. 114, § 1 en 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 14, § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 115, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 116, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Deskundige

B1

(…) (2)

B2
B3

Hoofddeskundige (2)

B4
B5

Brigadecommissaris (2)

Pb 39 (1)

adjunct - adviseur (2)

A1a
A1b
A2a
(m.i.v. 1 januari 2000)
A1 a
A2 a
A3 a
(m.i.v. 1 januari 2002)

afdelingschef (2)
(uitdovend m.i.v. 1 januari 2002)

A4 a (m.i.v. 1 januari 2000)
A4 a
A4 b
(m.i.v. 1 januari 2002)

directeur
directeur - conservator (2)

A5 a (m.i.v. 1 januari 2000)
A5 a
A5 b
(m.i.v. 1 januari 2002)

Bestuursdirecteur (2)

A10a (m.i.v. 1 januari 2000)
A10 a
A10 b
(m.i.v. 1 januari 2002)

Graden technisch kader

Schaal

Technisch beambte
(...) (2)

E1
E2
E3

Amanuensis
Domeinwachter
Geschoold arbeider
Werkopzichter
Redder

D1
D2
D3

Ploegbaas
Domeinbrigadier

D4

(1) PR 25 juni 1998, art. 112, inwerkingtreding 1 oktober 1998
(2) PR 20 december 2001, art. 117, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Technisch medewerker

C1
C2
C3

Technisch hoofdmedewerker

C4
C5

Technisch deskundige

B1
B2
B3

Technisch hoofddeskundige

B4
B5 (1)

Industrieel ingenieur
Architect/architect-urbanist
Informaticus
Preventieadviseur (2) en (3)

A1a
A1b
A2a
(m.i.v. 1 januari 2000)
A1 a
A2 a
A3 a
(m.i.v. 1 januari 2002)

Industrieel ingenieur-hoofd van dienst (uitdovend) (2)

A4 a (m.i.v. 1 januari 2000)
A4 a
A4 b
(m.i.v. 1 januari 2002)

Ingenieur (2)

A6a
A6b
A7a
(m.i.v. 1 januari 2000)
A6 a
A7 a
A7 b
(m.i.v. 1 januari 2002)

Ingenieur-dienstchef (uitdovend) (2)

A8 a (m.i.v. 1 januari 2000)
A8a
A8 b
(m.i.v. 1 januari 2002)

(...) (2)

(...)

§ 4. De uitgewerkte weddeschalen worden vastgesteld in bijlage 1 van dit statuut. Iedere weddeschaal
wordt aangeduid met haar refertenummer, de minimum- en maximumwedde, het aantal, de soort en
het bedrag van de periodieke verhogingen.

(1) PR 26 april 2001, art. 8, inwerkingtreding 1 april 2001
(2) PR 20 december 2001, art. 117, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 27 maart 2001, art. 2, inwerkingtreding 1 september 2001
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§ 5. De jobstudenten, aangesteld overeenkomstig artikel 4 van het reglement op de contractuelen worden
bezoldigd in de weddenschaal E1, met uitzondering van de redders die bezoldigd worden in de weddenschaal D1 (1).
Art. 4 - De geldelijke anciënniteit neemt ten vroegste een aanvang op de leeftijd van 18 jaar.

Titel 3 - Vaststelling van de jaarwedde
Art. 5 (2) § 1. De Bestendige Deputatie stelt de individuele jaarwedde en bijhorende periodieke weddeverhogingen
van de personeelsleden vast bij de indiensttreding, bij verhoging in graad of na het toekennen van
een hogere weddenschaal in de functionele loopbaan.
§ 2. De automatische toekenning van de reglementaire periodieke weddeverhogingen wordt opgenomen in
het in §1 vermelde besluit.
Art. 6 - De jaarwedde van elk personeelslid wordt vastgesteld in de schaal of in een van de schalen verbonden aan zijn graad, zoals vermeld in art 3 en bijlage 1 van dit statuut.
(...) (3)
Art. 7 - Wanneer de verjaardag van het personeelslid niet op de eerste van de maand valt, wordt de datum
voor het bepalen van zijn leeftijd, met het oog op de vaststelling van de wedde, verschoven naar de eerste
van de volgende maand.
Art. 8 - Bij iedere wijziging in de bezoldigingsregeling van een graad wordt elke individuele wedde verbonden aan die graad opnieuw vastgesteld alsof de nieuwe bezoldigingsregeling altijd had bestaan.
Indien de opnieuw vastgestelde wedde lager is dan de wedde die het personeelslid in zijn graad genoot bij
de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, blijft het in die graad zijn vroegere bezoldigingsregeling
behouden, totdat het, bij toepassing van de nieuwe regeling, een ten minste gelijke wedde bekomt.
Art. 8bis (4) - Indien het personeelslid onmiddellijk voorafgaand aan zijn indienstreding in minstens
dezelfde graad of een gelijkwaardige graad tewerkgesteld was bij een ander openbaar bestuur, dan wordt de
bij de provincie overeenstemmende weddenschaal van de functionele loopbaan toegekend. Tevens wordt de
opgebouwde schaalanciënniteit overgenomen.
Art. 8ter (4) § 1. Het personeelslid dat overeenkomstig deel IV - administratieve loopbaan, titel 6 van het administratief
statuut een mandaatfunctie vervult, wordt tijdens de mandaatsperiode(s) bezoldigd in de weddenschaal van de met het mandaat overeenstemmende graad, rekening houdende met de in aanmerking
komende diensten.
Schaalanciënniteit wordt opgebouwd in de mandaatsgraad. Overgang naar de volgende weddenschaal
van de functionele loopbaan is mogelijk mits voldoende schaalanciënniteit werd bereikt.

(1) PR 20 december 2001, art. 118, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 119, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 120, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 121, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 2. De Bestendige Deputatie kan bij het verstrijken van het mandaat uitzonderlijk en mits gunstig advies
van de commissiedie het mandaat evalueert bepalen dat de ambtenaar in zijn oorspronkelijke graad de
hogere weddenschaal van de functionele loopbaan wordt toegekend met de maximumduur van het
vervulde mandaat of mandaten.
§ 3. Het personeelslid dat een vastbenoemd personeelslid tijdens de mandaatperiode overeenkomstig artikel 92 quater, § 11 van het administratief statuut vervangt, wordt bezoldigd in de aanvangsweddeschaal van de graad van de waargenomen functie.

Titel 4 - In aanmerking komende diensten
Hoofdstuk 1 - Aard van de diensten
Art. 9 - Voor de toekenning van periodieke weddeverhogingen komen alleen in aanmerking de werkelijke
diensten in statutair of contractueel verband die het personeelslid heeft verricht in dienst van:
- de Staat, Afrika, de Europese Unie, een lidstaat of een orgaan van de Europese Unie, de internationale
instellingen waarvan België of een van zijn Gemeenschappen of Gewesten lid is, de Gemeenschappen, de
Gewesten, de Provincies, de Gemeenten, de agglomeraties van gemeenten, elke dienst die afhangt van
een regionaal of lokaal bestuur (1), de Intercommunale diensten en instellingen van openbare onderstand, de Commissies voor Openbare Onderstand, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de
openbare kassen van lening, als titularis van een bezoldigd ambt
- inrichtingen voor gesubsidieerd vrij onderwijs als titularis van een bezoldigd ambt;
- de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen als titularis van een ambt, dat rechtstreeks door middel van
een weddetoelage of via een financieringsenveloppe bezoldigd wordt (1);
- de vrije gesubsidieerde psycho-medische sociale centra of centra voor leerlingenbegeleiding als titularis
van een ambt, dat rechtstreeks door middel van een weddetoelage of via een financieringsenveloppe
bezoldigd wordt (1);
- de publiekrechtelijke en vrije universiteiten als titularis van een bezoldigd ambt, ongeacht de financieringsbron (1);
- het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO), Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL), het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de industrie (IWT) als mandaathouder (1);
- andere openbare diensten
Art. 10 - Voor de toepassing van art.9 moet worden verstaan onder:
a. werkelijke diensten: alle diensten die door het personeelslid worden verricht zolang het zich in een
administratieve stand bevindt op grond waarvan het, krachtens zijn rechtspositie, zijn activiteitswedde
of, bij onstentenis daarvan, het recht op bevordering tot een hogere graad behoudt. (2)
Het contractueel personeelslid wordt geacht werkelijke diensten te verrichten gedurende de gehele duur
van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van de schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst ingevolge ziekte, arbeidsongeval en de verloven verleend in toepassing van het reglement op het contractueel personeel. Conventionele schorsingsperiodes worden echter niet met werkelijke diensten gelijkgesteld.

(1) PR 20 december 2001, art. 122, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 25 juni 1998, art. 113, inwerkingtreding 1 oktober 1998
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De verloven van het personeelslid dat gemachtigd is zijn ambt met verminderde prestaties uit te oefenen, die met non-actviteit worden gelijkgesteld, worden in aanmerking genomen als werkelijke diensten.
b. dienst van de Staat: elke niet-rechtspersoonlijke dienst ressorterend onder de wetgevende macht, de
uitvoerende macht of de rechterlijke macht;
c. dienst van Afrika: elke niet-rechtspersoonlijke dienst die ressorteerde (1) onder het Gouvernement van
Belgisch Congo of het Gouvernement van Ruanda-Burundi;
d. andere openbare diensten:
- elke rechtspersoonlijke dienst die onder de uitvoerende macht ressorteert;
- elke rechtspersoonlijke dienst die onder het Gouvernement van Belgisch Congo of het Gouvernement
van Ruanda-Burundi ressorteerde
- elke andere instelling onder het recht van een EU-lidstaat of naar belgisch recht (1) die beantwoordt
aan collectieve behoeften van algemeen, regionaal of lokaal belang en in wier oprichting of bijzondere
leiding het overwicht van de openbare overheid tot uiting komt, alsmede elke andere instelling naar
koloniaal recht, die aan dezelfde voorwaarden beantwoordde.
- diensten die de Bestendige Deputatie als andere openbare diensten aanneemt
Art. 11 - Komen eveneens in aanmerking voor de toekenning van periodieke verhogingen: de diensten met
volledige of onvolledige prestaties in de privé-sector indien de werkervaring nuttig en relevant is voor de
functie. Wijzigt de functie na de indienstreding, dan blijven de in aanmerking komende diensten verworven. (2)
Hoofdstuk 2 - Duur van de diensttijd
Art. 12 § 1. De in aanmerking komende diensten die in een ambt met onvolledige prestaties worden verricht, kunnen onder dezelfde voorwaarden als de volledige prestaties worden meegerekend, doch naar rata van
het aantal jaren die ze zouden vertegenwoordigen indien zij zouden zijn verricht in een ambt met
volledige prestaties, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller de werkelijke arbeidsduur
bedraagt, en de noemer gelijk is aan de arbeidsduur voor volledige prestaties.
§ 2. De overeenkomstig artikel 9 en 10 in aanmerking komende diensten die m.i.v. 1 januari 1993 deeltijds
werden verricht bij de Provincie West-Vlaanderen, worden als voltijdse diensten beschouwd.
§ 3. De volledige prestaties die het personeelslid in het onderwijs ad interim of als tijdelijke heeft verricht
worden vastgesteld aan de hand van een attest, zoals bepaald in bijlage 2 van dit statuut. De prestaties waarvoor de betaling in tienden gebeurde, worden dag per dag samengeteld. Het aldus totaal
aantal bekomen dagen wordt vermenigvuldigd met 1,2 en vervolgens gedeeld door 30.
Het bekomen resultaat geeft het aantal in aanmerking te nemen maanden; met de rest wordt geen
rekening gehouden.
Art. 13 - De in aanmerking komende diensten worden berekend per kalendermaand, onverminderd het
bepaalde in artikel 12 §3 (3).
De diensten welke geen volle maand bestrijken worden niet meegeteld, tenzij de begindatum van de
tewerkstelling valt vóór of op de 15e van de maand of de einddatum op of na de 15e van de maand (4).

(1) PR 20 december 2001, art. 123, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 124, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 125, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 125, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art. 14 - De duur van de in aanmerking komende diensten die in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende
ambten werden verricht mag nooit de duur overschrijden van de diensten die tijdens dezelfde periode in
eenzelfde ambt met volledige prestaties zouden zijn verricht.
Eenzelfde periode mag nooit gedekt worden door meerekenbare diensten van verschillende aard.
Art. 15 (1) - Het gelegenheidspersoneel, aangesteld op basis van art. 4bis van het reglement op de contractuelen geniet het uurloon dat afgeleid is van de aanvangsweddenschaal van de graad van aanstelling,
onverminderd de periodieke weddenverhogingen binnen deze weddenschaal.

Titel 5 - Berekening van de geldelijke anciënniteit en van de wedde
Art. 16 - Het personeelslid geniet de wedde overeenstemmend met de anciënniteit van zijn in aanmerking
komende diensten.
Voor de vaststelling van deze wedde wordt alleen rekening gehouden met de nuttige anciënniteit, d.w.z.
degene die verkregen werd op het tijdstip dat het personeelslid het grootste aantal volle jaren diensten
telt dat in aanmerking komt.
Art. 17 - Het personeelslid dat werd bevorderd, heeft in zijn nieuwe graad nooit een lagere wedde dan hij
in zijn vorige graad zou hebben genoten.

Titel 6 - Uitbetaling van de wedde
Art. 18 - De wedde volgt het indexcijfer van de comsumptieprijzen overeenkomstig de wet van 1 maart
1977 en de latere wijzigingen, houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.
Deze wedde wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.
Art. 19 § 1. De wedde van het op proef en het in vast verband benoemd personeel wordt maandelijks en vooruit
betaald naar rato van één twaalfde van de jaarwedde. Zij gaat in op de datum van de indiensttreding.
Als de indiensttreding in de loop van de maand geschiedt, krijgt het personeelslid voor die maand
zoveel dertigsten van de maandwedde als er nog dagen zijn, te rekenen van en met de dag van de
indiensttreding.
Bij overlijden of opruststelling wordt de wedde van de lopende maand niet teruggevorderd.
§ 2. Voor de contractuele (2) personeelsleden wordt de wedde na vervallen termijn betaald.
§ 3. Wanneer de maandwedde niet volledig verschuldigd is, wordt zij in dertigsten verdeeld.
Art. 20 § 1. De statutaire personeelsleden die hun ambt met deeltijdse (3) prestaties uitoefenen en die de leeftijd
van vijftig jaar hebben bereikt of die ten minste twee kinderen, die niet de volle leeftijd van vijftien
jaar hebben bereikt, ten laste hebben, verkrijgen op de aldus berekende wedde een toelage van een
vijfde van de niet-verschuldigde wedde.

(1) PR 20 december 2001, art. 126, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 127, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 128, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 2. Voor de uitbetaling van deze maandelijkse toelage wordt rekening gehouden met de toestand op de
eerste dag van de betreffende kalendermaand (1).
Art. 21 - Het uurloon is gelijk aan 1/1976e van de jaarwedde.

Titel 7 - Toelagen en vergoedingen
Art. 22 - Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
- beloning: iedere wedde, loon, of in de plaats daarvan gestelde vergoeding, zonder rekening te houden
met de vermeerderingen of verminderingen ten gevolge van de schommelingen van het indexcijfer der
consumptieprijzen.
- bezoldiging: de beloning, eventueel vermeerderd met de haard-of standplaatstoelage zoals bepaald bij
artikel 23
- bruto-bezoldiging: de bezoldiging, rekeninghoudend met de vermeerderingen of verminderingen ten
gevolge van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen
- volledige prestaties: de arbeidsprestaties, waarvan de uurregeling een normale beroepsactiviteit volledig
in beslag neemt
- de toelagen vermeld in de artikels 24, 25, 26, 26bis (2), 27, 29, 30, 37 en 38 en 38 bis (2) worden
maandelijks en na vervallen termijn betaald.
- de toelagen vermeld in de artikels 25 en 26 kunnen niet samen genoten worden met compenserende
voordelen voorzien bij functies waar dezelfde prestaties reeds vereist zijn.
Art. 23 - De personeelsleden genieten, onder dezelfde voorwaarden als het personeel van de federale
ministeries, de volgende toelagen:
- haard- of standplaatstoelage
- kinderbijslagen
- vakantiegeld
Art 24 - Een toelage wegens buitengewone prestaties wordt na machtiging (3) toegekend overeenkomstig
het Koninklijk Besluit van 12 februari 1963, en de latere wijzigingsbesluiten.
Art 25 § 1. Een toelage voor nachtwerk wordt na machtiging (3) toegekend voor de prestaties verricht tussen 22
uur en 6 (4) uur of tussen 18 uur en 8 uur, voor zover die prestaties eindigen om of na 22 uur, of
beginnen om of vóór 6 (4) uur. Deze toelage kan niet toegekend worden aan personeelsleden van
niveau A. (4)
§ 2. Per uur nachtwerk bedraagt deze toelage 25 procent van het uurloon, berekend op grond van de jaarlijkse globale brutobezoldiging. Voor de berekening van de toelage, wordt elk uurgedeelte weggelaten
of afgerond tot één uur, naar gelang het minder dan of ten minste 30 minuten bedraagt.

(1) PR 20 december 2001, art. 128, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 129, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 130, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 131, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 3. Deze toelage mag niet gecumuleerd worden met de toelage, verleend overeenkomstig art. 29 van de
arbeidswet van 16 maart 1971 of van art. 5 van het koninklijk besluit vermeld in art. 24 van dit statuut.
§ 4. Deze toelagen voor nachtprestaties verricht op zaterdagen, zondagen en wettelijke, decretale of erkende feestdagen mogen niet samengevoegd worden met de toelagen voor zaterdag- en zondagprestaties
(1).
Art 26 - Een toelage voor zondagwerk wordt na machtiging (2) toegekend voor elke prestatie verricht op
een zondag of op een wettelijke, decretale of erkende feestdag, tussen 00.00 uur en 24.00 uur. Deze toelage kan niet toegekend worden aan personeelsleden van niveau A.
Per uur zondagwerk bedraagt deze toelage 1/1976ste van de jaarlijkse bruto-bezoldiging, vermeerderd,
indien het geval zich voordoet, met de toelage wegens de uitoefening van een hogere functie.
Deze toelage mag niet gecumuleerd worden met de toelage, verleend overeenkomstig art. 5 van het koninklijk besluit vermeld in art. 24 van dit statuut.
Art. 26bis (3) § 1. Een toelage voor zaterdagwerk wordt na machtiging toegekend voor elke prestatie verricht op een
zaterdag. Zaterdagprestaties zijn prestaties die op een zaterdag worden verricht tussen 00.00 uur en
24.00 uur. Deze toelage kan niet toegekend worden aan personeelsleden van niveau A (4).
§ 2. De voorwaarden tot toekenning van deze toelage zijn dezelfde als bepaald in artikel 26 voor het zondagwerk. Het bedrag van de toelage bedraagt 50 % van het uurloon.
Art 27 - Een toelage voor wachtdienst ten huize wordt na machtiging (2) toegekend overeenkomstig de
Ministeriële Omzendbrief van 23 maart 1979, en de latere wijzigingen.
Art. 28 - (...)
Art. 29 § 1. Aan de personeelsleden die bij de uitoefening van hun ambt door de Bestendige Deputatie gemachtigd
worden om gebruik te maken van hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, wordt
een forfaitaire vergoeding per kilometer toegekend, waarvan het bedrag overeenstemt met wat geldt
voor de personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (5).
Dit bedrag wordt uniform vastgesteld voor alle graden en ongeacht het fiscaal vermogen van het
voertuig. Het wordt niet geïndexeerd (6).
§ 2 (7). De Bestendige Deputatie bepaalt, na motivering door de diensthoofden en op voorstel van de
Provinciegriffier, het maximaal contingent aan kilometers dat toegekend wordt aan een dienst.
§ 3 (7). Ter dekking van de stoffelijke schade aan hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets bij ongeval kan
ten behoeve van de gemachtigde personeelsleden een collectieve omniumverzekering afgesloten
worden, waarvan de voorwaarden worden bepaald door de Bestendige Deputatie .

(1) PR 20 december 2001, art. 131, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 130, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 133, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 132, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 134, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 27 maart 2001, art. 3, inwerkingtreding 1 september 2001
(7) PR 20 december 2001, art. 134, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Art 30 (1) - De toestemming voor buitenlandse dienstreizen wordt verleend door de Bestendige Deputatie.
Voor de landen waarmee de provincie samenwerkingsverbanden heeft kan evenwel aan de dienstchefs de
algemene toelating worden verleend om aan nominatief opgesomde personeelsleden van de dienst de toestemming te verlenen voor een dienstreis naar het buitenland, op voorwaarde dat het vertrek en aankomst
gebeurt op dezelfde dag.
De noodzakelijke kosten gemaakt naar aanleiding van buitenlandse dienstreizen kunnen integraal worden
vergoed op voorlegging van de nodige bewijsstukken. De terugbetaling kan evenwel geheel of gedeeltelijk
geweigerd worden indien de kosten buitensporig zijn.
Art. 31 - Bij overlijden van een personeelslid wordt een vergoeding wegens begrafeniskosten toegekend
overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 december 1965, en latere wijzigingen.
Art. 32 (2) - Als tegemoetkoming in het woon- werkverkeer wordt de kostprijs van het abonnement op het
openbaar vervoer volledig terugbetaald. Het eventuele supplement eerste klasse blijft evenwel ten laste
van het personeelslid.
Art 32 bis § 1. Een fietsvergoeding wordt toegekend aan de personeelsleden die hoofdzakelijk gebruik maken van hun
eigen fiets voor de verplaatsing van hun woon- of verblijfplaats naar hun werkplaats.
Het bedrag van deze vergoeding wordt forfaitair vastgesteld op 148,74 euro (3) per jaar.
§ 2. Deze fietsvergoeding is onafhankelijk van de afgelegde fietsafstand tussen woon- of verblijfplaats en
werkplaats en kan niet worden gecumuleerd met de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer voor het gebruiken van het openbaar vervoer voor hetzelfde traject.
§ 3. Het gebruik van de eigen fiets wordt gestaafd door het indienen bij de personeelsdienst van een verklaring op eer, geviseerd door de bevoegde dienstchef.
§ 4. De vergoeding wordt jaarlijks betaald op het einde van elk kalenderjaar. Indien het personeelslid in de
loop van het jaar in dienst komt of uit dienst gaat, wordt de vergoeding pro rata van het aantal maanden van tewerkstelling uitbetaald. (4)
§ 5 (5). Onder bovenvermelde voorwaarden wordt naar analogie hetzelfde forfaitair bedrag toegekend voor
verplaatsingen te voet of met andere niet gemotoriseerde middelen.
Deze vergoeding kan niet gecumuleerd worden met de fietsvergoeding, voorzien bij §1.
§ 6 (5). De vergoedingen, voorzien bij §§ 1 en 5 kunnen niet gecumuleerd worden met de tegemoetkoming
in het woon-werkverkeer, zoals bepaald in artikel 32 van het geldelijk statuut.
Art. 33 - Aan het personeelslid (6) belast met de taak van chauffeur, wordt na machtiging (7) een maandelijkse toelage toegekend waarvan het bedrag wordt vastgesteld als volgt:
- 113,29 euro (6) als forfaitaire compensatie voor hun verblijfkosten;
- 169,91 euro (6) als vergoeding voor de buitengewone prestaties, die ofschoon onafscheidelijk aan het
ambt verbonden,niet als normaal kunnen worden beschouwd.
Deze bedragen worden geïndexeerd conform de bepalingen in art. 18.

(1) PR 20 december 2001, art. 135, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 136, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 137, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 18 december 1997, inwerkingtreding 1 januari 1998
(5) PR 20 december 2001, art. 137, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 20 december 2001, art. 138, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(7) PR 20 december 2001, art. 130, inwerkingtreding 1 januari 2002
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De onderbreking van de uitoefening van de functie, voor zover die ononderbroken minstens één volle
kalendermaand betreft, brengt de schorsing van de betaling van de toelage met zich. Het jaarlijks vakantieverlof wordt buiten beschouwing gelaten. (1)
Art. 34 - Aan de (...) (2) architecten of architect-ingenieurs en de ingenieurs, die zich om dienstredenen
moeten inschrijven op de tabellen van de Orde van Architecten, wordt het vast inschrijvingsrecht en de
jaarlijkse bijdrage door de Provincie terugbetaald.
Art. 35 - Alle huisbewaarders genieten vrije woonst, licht en vuur.
Voor de berekening van het rust-en overlevingspensioen wordt de tegenwaarde van deze voordelen in natura, vastgesteld op 12,5% van het gemiddelde tussen het minimum- en maximumbedrag van de weddeschaal
E2.
Art 36 (3) - De Bestendige Deputatie bepaalt op voorstel van de Provinciegriffier wie en onder welke voorwaarden een beroep kan doen op een (mobiele) telefoon ten laste van de provincie.
Art 37 - Een fietsvergoeding wordt na machtiging (4) toegekend aan het personeelslid dat, bij de uitvoering van zijn taak, zijn eigen fiets dient te gebruiken in opdracht van de Bestendige Deputatie.
Deze vergoeding wordt vastgesteld op 7,44 euro (5) per maand, te betalen na vervallen termijn en geldt
ongeacht de prestatiebreuk (5).
Art. 38 - Een vergoeding wordt na machtiging (4) toegekend aan het personeelslid dat, buiten de gewone
diensturen, prestaties dient te leveren in functie van de Provincieraad of andere specifieke opdrachten in
functie van de Bestendige Deputatie (6).
Deze vergoeding wordt vastgesteld als volgt:
- 1/1976e van het gemiddelde van de weddeschaal E3 (6) voor bodedienst;
- 1/1976e van het gemiddelde van de weddeschaal D3 (6) voor het opmaken van stenografische verslagen
- 1/1976e van het gemiddelde van de weddeschaal C4 (6) voor de correctie en afwerking van de notulen;
- 1/1976e van het gemiddelde van de weddeschaal A3a (6) voor de redactie van de notulen.
Art. 38 bis § 1. Aan het personeelslid dat als secretariaatsmedewerker van een gedeputeerde de functie vervult waaraan de verantwoordelijkheid van een betrekking van de niveaus A of B verbonden is, kan een jaarlijkse
secretariaatsvergoeding van 3.402,89 euro (7) worden toegekend.
§ 2. Aan het personeelslid dat als secretariaatsmedewerker van een gedeputeerde de functie vervult waaraan de verantwoordelijkheid van een betrekking van de niveaus C of D verbonden is, kan een jaarlijkse
secretariaatsvergoeding van 2.381,98 euro (7) worden toegekend.
§ 3. Aan een secretariaatsmedewerker, die niet behoort tot het provinciepersoneel, kan een secretariaatsvergoeding worden toegekend. Het bedrag van deze secretariaatsvergoeding wordt vastgesteld op:
- 3.402,89 euro voor het vervullen van een functie waaraan de verantwoordelijkheid van een betrekking van niveau A of B verbonden is;

(1) PR 20 december 2001, art. 138, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 139, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 140, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 130, inwerkingtreding 1 januari 2002
(5) PR 20 december 2001, art. 141, inwerkingtreding 1 januari 2002
(6) PR 20 december 2001, art. 142, inwerkingtreding 1 januari 2002
(7) PR 20 december 2001, art. 143, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
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- 2.381,98 euro voor het vervullen van functies waaraan de verantwoordelijkheid van een betrekking
van de niveaus C of D verbonden zijn.
§ 4. De secretariaatsvergoedingen zijn onderhevig aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen en ondergaan hetzelfde mobiliteitsregime als de lonen en wedden van het provinciepersoneel.
De secretariaatsvergoedingen worden verminderd pro rata de gepresteerde arbeidsduur van de medewerker.
De onderbreking van de uitoefening van een functie in een kabinet, voor zover die ononderbroken
minstens één volle kalendermaand betreft, brengt voor de medewerker de schorsing van de betaling
van de secretariaatsvergoeding met zich. Het jaarlijks vakantieverlof wordt buiten beschouwing gelaten (1).
§ 5. Indien een personeelslid, tewerkgesteld bij een secretariaat van een gedeputeerde, binnen de provincie bij wijze van aanwerving of bevordering in een betrekking wordt benoemd, dient hij/zij de functie
met de taken en verantwoordelijkheden die eraan verbonden zijn op te nemen.
§ 6. Deze secretariaatsvergoeding kan niet gecombineerd worden met een vergoeding wegens buitengewone
prestaties, nachtarbeid en zaterdag-of zondagwerk. (2)
Art 39 § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder “referentieperiode”: de periode van 1 januari
tot en met 30 september van het in aanmerking genomen jaar;
§ 2. Een eindejaarstoelage wordt toegekend aan het personeelslid dat tijdens de refentieperiode, of een
gedeelte hiervan, een beloning heeft genoten.
De eindejaarstoelage wordt uitbetaald tijdens de maand december van het in aanmerking genomen
jaar.
§ 3. Het bedrag van de eindejaarstoelage wordt vastgesteld als volgt:
1. een forfaitair gedeelte dat voor het jaar 1999, 10.990 frank bedraagt en voor het jaar 2002, 439,02
euro (3) bedraagt.
Dit bedrag wordt afgerond tot op de naasthogere eenheid. Het wordt elk jaar opnieuw aangepast
door vermenigvuldiging met een coëfficiënt, die wordt verkregen door een deling waarbij het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het uitbetalingsjaar het deeltal is en het
indexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar de deler. Het quotiënt, zijnde de voormelde
coëfficiënt, wordt berekend tot op 4 decimalen.
2. een veranderlijk gedeelte, dat 2,5 procent bedraagt van de jaarlijkse brutobezoldiging (4) voor de
maand oktober van het in aanmerking genomen jaar.
Het totaal van het forfaitair en het veranderlijk gedeelte wordt vermenigvuldigd met x/9, waarbij x
gelijk is aan het aantal maanden of gedeelten van maanden waarvoor de gerechtigde zijn beloning
heeft genoten tijdens de referentieperiode.
§ 4. Wanneer de gegadigde zijn bezoldiging voor de maand oktober van het uitbetalingsjaar niet heeft
genoten, is de jaarlijkse bezoldiging die voor de berekening van het veranderlijk deel van de toelage in
aanmerking moet worden genomen, deze die tot grondslag zou hebben gediend voor de berekening
van de bezoldiging voor oktober van het betalingsjaar, indien deze bezoldiging verschuldigd was
geweest.

(1) PR 20 december 2001, art. 143, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 143, § 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 28 november 2002, art. 3, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 144, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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§ 5. Wanneer het provinciepersoneelslid twee of meer ambten in de openbare sector cumuleert, mag het
totaal bedrag van de eindejaarstoelagen, die hem uit hoofde daarvan wordt toegekend, niet hoger
liggen dan het bedrag dat hem zou toekomen voor een ambt met volledige prestaties.
Wanneer dit bedrag wordt overschreden, wordt het gedeelte dat een teveel aanwijst afgetrokken van de
eindejaarstoelage(n) die, berekend op basis van volledige prestaties de minst hoge is (zijn), te beginnen met de laatste.
Het personeelslid dat eindejaarstoelagen cumuleert is gehouden aan de personeelsdiensten waarvan
het afhangt een verklaring op erewoord voor te leggen met de vermelding van de ambten die het
cumuleert.
§ 6. Wanneer de belanghebbende als titularis van een ambt met volledige of onvolledige prestaties, tijdens
de referentieperiode met ouderschapsverlof was, wordt deze periode gelijkgesteld met periodes tijdens
dewelke hij het volledig voordeel van zijn beloning heeft genoten.
Art. 40 - (...) (1)
Art. 41 - De kosten van optische correctiemiddelen, op advies van de arbeidsgeneesheer aangeschaft door
personeelsleden die werken met beeldschermapparatuur, worden terugbetaald met een maximum van 248
euro (2) voor de montuur. De prijs van de glazen of lenzen wordt volledig terugbetaald.
Art. 41 bis (3) § 1. Ten behoeve van de personeelsleden sluit de provincie een collectieve hospitalisatieverzekering, waarbij de individuele premie volledig ten laste van de provincie wordt genomen.
Onder hospitalisatieverzekering wordt verstaan: de verzekering tegen alle medische- en verblijfskosten
bij hospitalisatie en pre- of posthospitalisatie.
§ 2. Deze tegemoetkoming geldt voor alle statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden, na
minstens één jaar effectieve tewerkstelling.
§ 3. Personeelsleden kunnen zich binnen de drie maanden na indienstreding aansluiten bij de collectieve
verzekering. Indien zij evenwel de voorkeur geven aan een eigen verzekering, dienen ze dit schriftelijk
mee te delen. De premie die deze personeelsleden in dat geval betalen, kan echter onder geen beding
terugbetaald worden.
§ 4. De Bestendige Deputatie bepaalt de voorwaarden waaraan de hospitalisatieverzekering dient te voldoen en reglementeert de voorwaarden tot aansluiting.
Art. 41 ter (3) § 1. Aan elk statutair of contractueel personeelslid, met uitzondering van de jobstudenten en het gelegenheidspersoneel worden maaltijdcheques toegekend. Deze maaltijdcheques dekken de kosten voor maaltijd en worden niet uitgekeerd als wedde.
§ 2. Het aantal maaltijdcheques dat voor een bepaalde maand aan een personeelslid kan worden toegekend, wordt bepaald door het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsdagen in de loop van de
maand. Elke begonnen arbeidsdag moet ten minste 3 uren bedragen. Het aantal toegekende maaltijdcheques per kwartaal mag niet hoger zijn dan het maximum aantal arbeidsdagen dat tijdens het
kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds personeelslid.

(1) PR 25 juni 1998, art. 116, inwerkingtreding 1 oktober 1996
(2) PR 20 december 2001, art. 145, inwerkingtreding 1 januari 2002
(3) PR 20 december 2001, art. 146, inwerkingtreding 1 januari 2002

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

161

§ 3. Onder een “effectief gepresteerde arbeidsdag” wordt verstaan: de periodes waarin de werknemer effectief op de normale arbeidsplaats aanwezig is of in opdracht van de werkgever elders arbeidsprestaties
levert. Vorming, training en opleiding, studiedagen en vergaderingen in opdracht van het bestuur
alsook vergaderingen met vakbondsverlof worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.
Op zater-, zon- en feestdagen worden geen maaltijdcheques toegekend, behalve voor het personeel dat
ingevolge het uurrooster dat op hen van toepassing is prestaties moeten leveren.
Effectieve arbeidsprestaties moeten voor het personeel dat onderworpen is aan de dagelijkse aanwezigheidsregistratie blijken uit deze registratie. Voor het overig personeel dient een manuele registratie
van de aanwezigheid te gebeuren.
§ 4. Elke maaltijdcheque heeft een nominale waarde van 4,5 euro, de som van de werkgevers- en werknemersbijdrage. De bijdrage van de werknemer wordt per cheque bepaald op 1,09 euro, en wordt ingehouden op de maandwedde. Het werkgeversaandeel bedraagt 3,41 euro.
§ 5. De maaltijdcheque wordt maandelijks toegekend, na vervallen termijn. De geldigheidsduur van de
cheque wordt beperkt tot drie maanden. Hij wordt op naam van het personeelslid afgeleverd en vermeldt uitdrukkelijk dat hij slechts geldt ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van
verbruiksklare voeding.
Art. 41 quater (1) § 1. Een vergoeding voor bijzondere werkomstandigheden van fysieke werkdruk of ongezond of gevaarlijk
werk wordt na machtiging toegekend worden aan personeelsleden die geregeld gevaarlijk, ongezond of
hinderlijk werk moeten verrichten.
De jobstudenten kunnen ook genieten van deze vergoeding, indien ze aan de gestelde voorwaarden
voldoen.
§ 2. De lijst van werken die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk worden beschouwd, wordt op voorstel van
de preventieadviseur en op advies van de Provinciegriffier vastgesteld door de Bestendige Deputatie.
§ 3. De toelage wordt bepaald op 1.455 euro bruto per jaar. Zij wordt maandelijks uitbetaald na vervallen
termijn en volgt het indexcijfer der consumptieprijzen, zoals die geldt voor de uitbetaling van de
wedde.
§ 4. De onderbreking van de bijzondere werkomstandigheden, voor zover die ononderbroken minstens één
volle kalendermaand betreft, brengt de schorsing van de betaling van de vergoeding voor die maand
met zich. Het jaarlijks vakantieverlof wordt buiten beschouwing gelaten.
Art. 42 - De globale bezoldiging van een personeelslid, die de brutobezoldiging tegen 100 % en de bijkomende toelagen omvat, mag niet meer bedragen dan 95 procent van de wedde van de provinciegriffier.

Titel 8 - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding van het geldelijk statuut
Hoofdstuk 1 - Overgangsstelsel
Art. 43 - De oude weddeschalen worden naar de nieuwe weddeschalen omgeschakeld volgens de in art 48
vastgestelde inschakelingstabel.

(1) PR 20 december 2001, art. 146, inwerkingtreding 1 januari 2002

162

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

Art. 43 bis (1) - De bestaande weddenschalen binnen niveau A worden met ingang van 1 januari 2000
naar de nieuwe weddenschalen omgeschakeld volgens de in artikel 48 bis vastgestelde inschakelingstabel.
Art. 43 ter (1) - De bestaande weddenschalen binnen niveau A worden met ingang van 1 januari 2002
ingevolge de afplatting van het aantal graden in dit niveau omgeschakeld volgens de in artikel 48 ter
vermelde inschakelingstabel.
Art. 44 § 1. Vóór de inschakeling wordt de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden gelijkgesteld met schaalanciënniteit. (2)
§ 2. De geldelijke anciënniteit van de personeelsleden, in dienst op de inwerkingtreding van het statuut,
wordt desgevallend herberekend met inachtneming van de overeenkomstig de artikelen 9 t.e.m. 15 in
aanmerking komende diensten. Hun schaalanciënniteit blijft behouden zoals bepaald in voormelde
paragraaf. (2)
Art. 45 § 1. De personeelsleden die volgens de inschakelingstabel een nieuwe weddeschaal van een bevorderingsgraad in een bepaald niveau bekomen worden, met hun anciënniteit ingeschakeld in de eerste schaal
van de bevorderingsgraad.
§ 2. De tweede weddeschaal van de bevorderingsgraad kan enkel worden toegepast op basis van de regel
van de schaalanciënniteit op voorwaarde dat het personeelslid voldoet aan alle voorwaarden om de
weddeschaal van de bevorderingsgraad te kunnen genieten. In het tegenovergestelde geval blijft het
personeelslid in overgangsregeling de eerste weddeschaal behouden.
Art. 46 § 1. De personeelsleden met een technische graad van rang 23 of hoger die, door de toepassing van artikel
43, worden ingeschakeld in een weddeschaal behorend tot een lager niveau dan het niveau waartoe
zij, overeenkomstig het diploma dat vereist werd bij hun werving, zouden behoren, verkrijgen in afwijking van voormeld artikel de hoogste weddeschaal van het hoger niveau.
§ 2. De personeelsleden met een administratieve graad van rang 23 of hoger die, door de toepassing van
artikel 43, worden ingeschakeld in een weddeschaal behorend tot een lager niveau dan het niveau
waartoe zij, overeenkomstig het diploma dat vereist werd bij hun werving, zouden behoren, verkrijgen
in afwijking van voormeld artikel de tweede weddeschaal van het hoger niveau.
§ 3. De personeelsleden met een administratieve graad van rang 24 die, door de toepassing van artikel 43,
worden ingeschakeld in een weddeschaal behorend tot een lager niveau dan het niveau waartoe zij,
overeenkomstig het diploma dat vereist werd bij hun werving, zouden behoren, verkrijgen in afwijking
van voormeld artikel de hoogste weddeschaal van het hoger niveau.
Art. 47 § 1. De inschakeling heeft uitwerking op 1 januari 1994
§ 2. De personeelsleden die in dienst waren op 1 januari 1994 worden met ingang van deze datum ingeschakeld in hun nieuwe weddeschaal, overeenkomstig artikel 43.

(1) PR 20 december 2001, art. 147, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 29 mei 1997, art. 5, inwerkingtreding 1 september 1997
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§ 3. De personeelsleden die tussen 1 januari 1994 en de datum van inwerkingtreding van dit statuut in
dienst zijn getreden, worden vanaf de datum van hun indiensttreding ingeschakeld in hun nieuwe
weddeschaal, overeenkomstig artikel 43.
§ 4. De personeelsleden die tussen 1 januari 1994 en de datum van inwerkingtreding van dit statuut een
andere weddeschaal werd toegekend, worden vanaf de datum dat ze deze andere weddeschaal verkregen opnieuw ingeschakeld in hun nieuwe weddeschaal, overeenkomstig artikel 43.
§ 5. De personeelsleden die vóór de datum van inwerkingtreding van dit statuut in dienst waren en van wie
de diensten onderbroken zijn en de personeelsleden van wie de diensten onderbroken zijn na de inwerkingtreding, zonder dat die onderbreking een periode van twee jaar mag overschrijden, verkrijgen bij
de nieuwe indiensttreding in dezelfde of een gelijkwaardige graad (1) de geldelijke anciënniteit verworven op de datum van de aanvang van de dienstonderbreking, onverminderd de toepassing van titel
4 van deel III, geldelijk statuut, voor wat eventuele diensten verricht gedurende de onderbreking
betreft. (2)
§ 6. Het contractueel personeelslid dat benoemd wordt in een statutaire betrekking in dezelfde graad of
een gelijkwaardige graad, behoudt de reeds verworven geldelijke- en schaalanciënniteit, de weddenschaal en de vorming. Het personeelslid behoudt tevens de laatst toegekende evaluatie tot de eerstvolgende periode waarin geëvalueerd wordt (3).
Art. 47bis § 1. Het personeelslid dat, vóór de inwerkingtreding van het administratief statuut titularis was van de
graad van onderbureauchef en bezoldigd werd in de weddenschaal 1.53, en op basis van Deel IV administratieve loopbaan - titel 5 bevordering - benoemd wordt tot de graad van hoofdmedewerker, verwerft schaalanciënniteit in de schaal C4 vanaf het ogenblik dat de vroegere weddenschaal 1.53 werd
verworven op voorwaarde dat betrokkene houder is van een einddiploma van een provinciale school
voor bestuursrecht.
§ 2. Het personeelslid dat, vóór de inwerkingtreding van het administratief statuut titularis was van de
technische graad van eerste technische assistent of controleur van werken en bezoldigd werd in de
vroegere weddenschaal 1.53, 1.51 of 1.55a en op basis van Deel IV administratieve loopbaan - titel 5
bevordering - benoemd wordt tot de graad van technisch hoofdmedewerker, verwerft schaalanciënniteit in de schaal C4 vanaf het ogenblik dat de vroegere weddenschaal 1.53 werd verworven op voorwaarde dat betrokkene houder is van een einddiploma van een provinciale school voor bestuursrecht (4).
Hoofdstuk 2 - Inschakelingstabel
Art. 48 - De inschakelingstabel wordt vastgesteld als volgt:
Niveau E
E1
E2

E3

1.10
1.12
8.12
1.13
8.13
sel.sch.niv.

(1) PR 20 december 2001, art. 148, § 1, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 29 mei 1997, art. 2, inwerkingtreding 1 september 1997
(3) PR 20 december 2001, art. 143, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
(4) PR 20 december 2001, art. 149, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Niveau D
D1

1.14
8.14
1.22
8.22
1.24

D2

1.26
8.26
8.27
1.30
8.30
sel.sch.niv.

D3

8.33
1.40
1.40bis

D4

1.45bis
8.45bis

Niveau C
C1

1.45
1.49
1.50
8.50

C2

1.31
8.37
1.39
8.39
8.41
8.41bis
sel.sch.niv

C3

1.42
1.47
1.51
1.53
1.55a
1.58
8.58
1.59

C4

1.63
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Niveau B
B1

1.55
8.68
1.75

B2

1.61
sel.sch.niv.

B3

1.77

B4

1.66
8.66
1.67
1.69
1.81
1.82
1.84
8.84

Niveau A
A1

1.80
8.80

A3

1.80bis
1.87
8.87

A4

1.87bis
1.89
1.90

A5

1.93
1.93bis
8.93bis

A6

1.90bis
1.91
8.91

A7

1.87ter
1.94
1.94a

A8

1.96

A9

1.95
8.95
1.98
8.98
1.99

A10

1.99A
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Art. 48 bis (1) § 1. De inschakelingstabel voor de nieuwe weddenschalen van niveau A voor de periode 1 januari 2000
t.e.m. 31 december 2001 wordt vastgesteld als volgt:
Niveau A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A 10

A1a
A1b
A2a
A4a
A5a
A6a
A7a
A8a
A 10 a

§ 2. De geldelijke anciënniteit en de schaalanciënniteit verworven in de oorspronkelijke weddenschaal
wordt overgenomen als geldelijke -en schaalanciënniteit in de nieuwe weddenschaal.
§ 3. De personeelsleden kunnen door de inschakeling geen lagere wedde genieten dan ze vóór de inschaling
genoten. In desgevallend geval kunnen ze zich beroepen op de vroegere weddenschaal.
Art. 48 ter (1) § 1. De inschakelingstabel voor de nieuwe weddenschalen binnen niveau A wordt, ingevolge de afplatting
van het aantal graden binnen dit niveau, m.i.v. 1 januari 2002 vastgesteld als volgt:
Niveau A
A1b
A2a
A7a

A2a
A3a
A7b

§ 2. De geldelijke anciënniteit en de schaalanciënniteit verworven in de oorspronkelijke weddenschaal
wordt overgenomen als geldelijke -en schaalanciënniteit in de nieuwe weddenschaal.
§ 3. Het personeelsleden kunnen door de inschaling slechts de tweede of derde weddenschaal van de functionele loopbaan van hun graad genieten, als ze over voldoende schaalanciënniteit bezitten voor de
toekenning van deze weddenschaal.”
Art. 48 quater (2) - Voor de personeelsleden in dienst vóór 1 januari 2002, wordt de geldelijke anciënniteit, voor wat het in aanmerking komen van de privé-diensten betreft, overeenkomstig de wijziging van
artikel 11 van het geldelijk statuut niet herberekend.
Hoofdstuk 3 - Waarborgen
Art. 49 - Elk personeelslid, in dienst tussen 1 januari 1994 en de datum van het van kracht worden van dit
statuut, krijgt bij de inschakeling een wedde die ten minste gelijk is aan die vóór de herziening.

(1) PR 20 december 2001, art. 150, inwerkingtreding 1 januari 2002
(2) PR 20 december 2001, art. 124, § 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Voor de toepassing van vorig lid is:
1. de weddeschaal van het personeelslid deze in het vorig geldelijk statuut verbonden aan zijn graad,
verhoogd met één procent;
2. de wedde deze berekend in de weddeschaal bedoeld onder punt 1, verhoogd met de diplomabijslag.
Art. 50 § 1. Elk personeelslid, in dienst tussen 1 januari 1994 en de datum van het van kracht worden van dit
statuut, kan zich beroepen op zijn vorig geldelijk statuut.
§ 2. De vraag om al dan niet te ressorteren onder het toepassingsgebied van het nieuw geldelijk statuut
dient schriftelijk geformuleerd te worden en vóór 1 oktober 1996 ingediend te worden bij de personeelsdienst.
Indien het personeelslid op een latere datum vraagt om over te gaan naar het nieuw geldelijk statuut,
dan dient dit schriftelijk te gebeuren en heeft dit uitwerking de eerste van de maand volgend op zijn
aanvraag.
§ 3. De overgang naar het nieuw geldelijk statuut is definitief.
Art. 51 - De titularissen van een selectieschaal bekomen bij de inschakeling in elk geval de tweede schaal
van de functionele loopbaan.
Hoofdstuk 4 - Opheffingsbepalingen
Art. 52 - Voor de personeelsleden waarop dit statuut van toepassing wordt, worden met ingang van de
datum van de herbenoeming of heraanstelling opgeheven:
1. de bepalingen betreffende de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het niet-onderwijzend provinciepersoneel, gecoördineerd bij besluit van de Bestendige Deputatie van 6 december 1990;
2. het besluit van de Provincieraad van 21 maart 1991 tot vaststelling van het reglement tot toekenning
van een diplomabijslag aan het provinciepersoneel;
3. het besluit van de Provincieraad van 25 januari 1990 tot toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de leden van het provinciepersoneel;
4. het besluit van de Provincieraad van 25 januari 1990 tot toekenning van een toelage voor nachtwerk
aan de leden van het provinciepersoneel;
5. de besluiten tot toekenning van een vergoeding voor reiskosten gemaakt door het provinciepersoneel
voor verplaatsingen met een ander vervoermiddel dan een auto, gecoördineerd door de Bestendige
Deputatie bij beslissing van 23 maart 1978;
6. het besluit van de Provincieraad van 20 juni 1979 tot toekenning van een toelage voor wachtdienst ten
huize aan sommige leden van het Provinciepersoneel;
7. het besluit van de Provincieraad van 25 januari 1990 tot wijziging van het reglement tot vaststelling
van de maximumbedragen voor terugbetaling van verblijfkosten, gemaakt door ambtenaren van de provincie, wegens dienstreizen in het buitenland.
Hoofdstuk 5 - Inwerkingtreding
Art. 53 - Het geldelijk statuut heeft uitwerking met ingang van de eerste van de maand volgend op de
betekening van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid. De inschakeling heeft evenwel uitwerking met ingang van 1 januari 1994.
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Bijlage 1 - Uitgewerkte weddeschalen (1)
Niveau A - Weddenschalen tot 31 december 1999
Niveau A
Minimum
Maximum
Verhoging
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A1

A2

A3

A4

A5

838.000
1.318.000
40.000

875.000
1.355.000
40.000

936.000
1.416.000
40.000

1.005.000
1.509.000
42.000

1.125.000
1.725.000
50.000

838.000
878.000
878.000
918.000
918.000
958.000
958.000
998.000
998.000
1.038.000
1.038.000
1.078.000
1.078.000
1.118.000
1.118.000
1.158.000
1.158.000
1.198.000
1.198.000
1.238.000
1.238.000
1.278.000
1.278.000
1.318.000

875.000
915.000
915.000
955.000
955.000
995.000
995.000
1.035.000
1.035.000
1.075.000
1.075.000
1.115.000
1.115.000
1.155.000
1.155.000
1.195.000
1.195.000
1.235.000
1.235.000
1.275.000
1.275.000
1.315.000
1.315.000
1.355.000

936.000
976.000
976.000
1.016.000
1.016.000
1.056.000
1.056.000
1.096.000
1.096.000
1.136.000
1.136.000
1.176.000
1.176.000
1.216.000
1.216.000
1.256.000
1.256.000
1.296.000
1.296.000
1.336.000
1.336.000
1.376.000
1.376.000
1.416.000

1.005.000
1.047.000
1.047.000
1.089.000
1.089.000
1.131.000
1.131.000
1.173.000
1.173.000
1.215.000
1.215.000
1.257.000
1.257.000
1.299.000
1.299.000
1.341.000
1.341.000
1.383.000
1.383.000
1.425.000
1.425.000
1.467.000
1.467.000
1.509.000

1.125.000
1.175.000
1.175.000
1.225.000
1.225.000
1.275.000
1.275.000
1.325.000
1.325.000
1.375.000
1.375.000
1.425.000
1.425.000
1.475.000
1.475.000
1.525.000
1.525.000
1.575.000
1.575.000
1.625.000
1.625.000
1.675.000
1.675.000
1.725.000

(1) Gewijzigd PR 20 december 2001, art. 151, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Niveau A
Minimum
Maximum
Verhoging
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

170

A6

A7

A8

A9

A10

1.039.000
1.555.000
43.000

1.165.000
1.645.000
40.000

1.283.000
1.799.000
43.000

1.450.000
2.050.000
50.000

1.576.000
2.176.000
50.000

1.039.000
1.082.000
1.082.000
1.125.000
1.125.000
1.168.000
1.168.000
1.211.000
1.211.000
1.254.000
1.254.000
1.297.000
1.297.000
1.340.000
1.340.000
1.383.000
1.383.000
1.426.000
1.426.000
1.469.000
1.469.000
1.512.000
1.512.000
1.555.000

1.165.000
1.205.000
1.205.000
1.245.000
1.245.000
1.285.000
1.285.000
1.325.000
1.325.000
1.365.000
1.365.000
1.405.000
1.405.000
1.445.000
1.445.000
1.485.000
1.485.000
1.525.000
1.525.000
1.565.000
1.565.000
1.605.000
1.605.000
1.645.000

1.283.000
1.326.000
1.326.000
1.369.000
1.369.000
1.412.000
1.412.000
1.455.000
1.455.000
1.498.000
1.498.000
1.541.000
1.541.000
1.584.000
1.584.000
1.627.000
1.627.000
1.670.000
1.670.000
1.713.000
1.713.000
1.756.000
1.756.000
1.799.000

1.450.000
1.500.000
1.500.000
1.550.000
1.550.000
1.600.000
1.600.000
1.650.000
1.650.000
1.700.000
1.700.000
1.750.000
1.750.000
1.800.000
1.800.000
1.850.000
1.850.000
1.900.000
1.900.000
1.950.000
1.950.000
2.000.000
2.000.000
2.050.000

1.576.000
1.626.000
1.626.000
1.676.000
1.676.000
1.726.000
1.726.000
1.776.000
1.776.000
1.826.000
1.826.000
1.876.000
1.876.000
1.926.000
1.926.000
1.976.000
1.976.000
2.026.000
2.026.000
2.076.000
2.076.000
2.126.000
2.126.000
2.176.000
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Niveau A - Weddenschalen vanaf 1 januari 2000
Niveau A
Verhogingen

Minimum
Maximum
Verhogingen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A1a

A1b

A2a

30.000
60.000
50.000
880.000
1.370.000
3x1x30.000
5x3x60.000
2x3x50.000

30.000
60.000
50.000
930.000
1.420.000
3x1x30.000
5x3x60.000
2x3x50.000

30.000
60.000
50.000
970.000
1.460.000
3x1x30.000
5x3x60.000
2x3x50.000

880.000
910.000
940.000
970.000
970.000
970.000
1.030.000
1.030.000
1.030.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
1.210.000
1.210.000
1.210.000
1.270.000
1.270.000
1.270.000
1.320.000
1.320.000
1.320.000
1.370.000

930.000
960.000
990.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
1.080.000
1.080.000
1.080.000
1.140.000
1.140.000
1.140.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.260.000
1.260.000
1.260.000
1.320.000
1.320.000
1.320.000
1.370.000
1.370.000
1.370.000
1.420.000

970.000
1.000.000
1.030.000
1.060.000
1.060.000
1.060.000
1.120.000
1.120.000
1.120.000
1.180.000
1.180.000
1.180.000
1.240.000
1.240.000
1.240.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.360.000
1.360.000
1.360.000
1.410.000
1.410.000
1.410.000
1.460.000
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Niveau A

Verhogingen
Minimum
Maximum
Verhogingen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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A4a

A5a

A6a

A7a

A8a

A10a

30.000
60.000
50.000
1.060.000
1.550.000
3x1x30.000
5x3x60.000
2x3x50.000

40.000
80.000
70.000
1.145.000
1.795.000
3x1x40.000
4x3x80.000
3x3x70.000

40.000
80.000
60.000
1.030.000
1.610.000
3x1x40.000
2x3x80.000
5x3x60.000

40.000
80.000
60.000
1.150.000
1.730.000
3x1x40.000
2x3x80.000
5x3x60.000

45.000
80.000
50.000
1.220.000
1.855.000
3x1x45.000
5x3x80.000
2x3x50.000

100.000
90.000
40.000
1.500.000
2.130.000
1x3x100.000
5x3x90.000
2x3x40.000

1.060.000
1.090.000
1.120.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
1.210.000
1.210.000
1.210.000
1.270.000
1.270.000
1.270.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.390.000
1.390.000
1.390.000
1.450.000
1.450.000
1.450.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.550.000

1.145.000
1.185.000
1.225.000
1.265.000
1.265.000
1.265.000
1.345.000
1.345.000
1.345.000
1.425.000
1.425.000
1.425.000
1.505.000
1.505.000
1.505.000
1.585.000
1.585.000
1.585.000
1.655.000
1.655.000
1.655.000
1.725.000
1.725.000
1.725.000
1.795.000

1.030.000
1.070.000
1.110.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
1.230.000
1.230.000
1.230.000
1.310.000
1.310.000
1.310.000
1.370.000
1.370.000
1.370.000
1.430.000
1.430.000
1.430.000
1.490.000
1.490.000
1.490.000
1.550.000
1.550.000
1.550.000
1.610.000

1.150.000
1.190.000
1.230.000
1.270.000
1.270.000
1.270.000
1.350.000
1.350.000
1.350.000
1.430.000
1.430.000
1.430.000
1.490.000
1.490.000
1.490.000
1.550.000
1.550.000
1.550.000
1.610.000
1.610.000
1.610.000
1.670.000
1.670.000
1.670.000
1.730.000

1.220.000
1.265.000
1.310.000
1.355.000
1.355.000
1.355.000
1.435.000
1.435.000
1.435.000
1.515.000
1.515.000
1.515.000
1.595.000
1.595.000
1.595.000
1.675.000
1.675.000
1.675.000
1.755.000
1.755.000
1.755.000
1.805.000
1.805.000
1.805.000
1.855.000

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.690.000
1.690.000
1.690.000
1.780.000
1.780.000
1.780.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.960.000
1.960.000
1.960.000
2.050.000
2.050.000
2.050.000
2.090.000
2.090.000
2.090.000
2.130.000
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Niveau B - Weddenschalen tot 31 december 2001
Niveau B
Minimum
Maximum
Verhoging
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

B1

B2

B3

685.000
922.000
19.000

745.000
1.045.000
25.000

773.000
1.150.000
31.000

685.000
704.000
704.000
723.000
723.000
742.000
742.000
761.000
761.000
780.000
780.000
799.000
799.000
818.000
818.000
837.000
837.000
856.000
856.000
875.000
875.000
894.000
894.000
922.000

745.000
770.000
770.000
795.000
795.000
820.000
820.000
845.000
845.000
870.000
870.000
895.000
895.000
920.000
920.000
945.000
945.000
970.000
970.000
995.000
995.000
1.020.000
1.020.000
1.045.000

773.000
804.000
804.000
835.000
835.000
866.000
866.000
897.000
897.000
928.000
928.000
959.000
959.000
990.000
990.000
1.021.000
1.021.000
1.052.000
1.052.000
1.083.000
1.083.000
1.114.000
1.114.000
1.150.000
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Niveau B
B4
Verhogingen
Minimum
Maximum
Verhogingen

804.000
1.200.000
33.000
804.000
837.000
837.000

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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870.000
870.000
903.000
903.000
936.000
936.000
969.000
969.000
1.002.000
1.002.000
1.035.000
1.035.000
1.068.000
1.068.000
1.101.000
1.101.000
1.134.000
1.134.000
1.167.000
1.167.000
1.200.000

B5
37.000
41.000
862.000
1.310.000
1x1x37.000
10x2x37.000
1x2x41.000
862.000
899.000
899.000
936.000
936.000
973.000
973.000
1.010.000
1.010.000
1.047.000
1.047.000
1.084.000
1.084.000
1.121.000
1.121.000
1.158.000
1.158.000
1.195.000
1.195.000
1.232.000
1.232.000
1.269.000
1.269.000
1.310.000
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Niveau C - Weddenschalen tot 31 december 2001
Niveau C
Minimum
Maximum
Verhoging
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

C1

C2

C3

C4

C5

545.000
885.000
24.000

573.000
919.000
24.000

641.000
1.000.000
25.000

747.000
1.070.000
23.000

821.000
1.180.000
25.000

545.000
569.000
569.000
593.000
593.000
617.000
617.000
641.000
641.000
665.000
665.000
689.000
689.000
713.000
713.000
737.000
737.000
761.000
761.000
785.000
785.000
809.000
809.000
833.000
833.000
857.000
857.000
885.000

573.000
597.000
597.000
621.000
621.000
645.000
645.000
669.000
669.000
693.000
693.000
717.000
717.000
741.000
741.000
765.000
765.000
789.000
789.000
813.000
813.000
837.000
837.000
861.000
861.000
885.000
885.000
919.000

641.000
666.000
666.000
691.000
691.000
716.000
716.000
741.000
741.000
766.000
766.000
791.000
791.000
816.000
816.000
841.000
841.000
866.000
866.000
891.000
891.000
916.000
916.000
941.000
941.000
966.000
966.000
1.000.000

747.000
770.000
770.000
793.000
793.000
816.000
816.000
839.000
839.000
862.000
862.000
885.000
885.000
908.000
908.000
931.000
931.000
954.000
954.000
977.000
977.000
1.000.000
1.000.000
1.023.000
1.023.000
1.046.000
1.046.000
1.070.000

821.000
846.000
846.000
871.000
871.000
896.000
896.000
921.000
921.000
946.000
946.000
971.000
971.000
996.000
996.000
1.021.000
1.021.000
1.046.000
1.046.000
1.071.000
1.071.000
1.096.000
1.096.000
1.121.000
1.121.000
1.146.000
1.146.000
1.180.000
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Niveau D - Weddenschalen tot 31 december 2001
Niveau D
Minimum
Maximum
Verhoging
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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D1

D2

D3

D4

535.000
738.000
14.000

575.000
790.000
15.000

624.000
834.000
15.000

680.000
885.000
14.000

535.000
549.000
549.000
563.000
563.000
577.000
577.000
591.000
591.000
605.000
605.000
619.000
619.000
633.000
633.000
647.000
647.000
661.000
661.000
675.000
675.000
689.000
689.000
703.000
703.000
717.000
717.000
738.000

575.000
590.000
590.000
605.000
605.000
620.000
620.000
635.000
635.000
650.000
650.000
665.000
665.000
680.000
680.000
695.000
695.000
710.000
710.000
725.000
725.000
740.000
740.000
755.000
755.000
770.000
770.000
790.000

624.000
639.000
639.000
654.000
654.000
669.000
669.000
684.000
684.000
699.000
699.000
714.000
714.000
729.000
729.000
744.000
744.000
759.000
759.000
774.000
774.000
789.000
789.000
804.000
804.000
819.000
819.000
834.000

680.000
694.000
694.000
708.000
708.000
722.000
722.000
736.000
736.000
750.000
750.000
764.000
764.000
778.000
778.000
792.000
792.000
806.000
806.000
820.000
820.000
834.000
834.000
848.000
848.000
862.000
862.000
885.000
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Niveau E - Weddenschalen tot 31 december 2001
Niveau E
Minimum
Maximum
Verhoging
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

E1

E2

E3

520.000
604.000
6.000

545.000
630.000
6.000

572.000
667.000
6.000

520.000
526.000
526.000
532.000
532.000
538.000
538.000
544.000
544.000
550.000
550.000
556.000
556.000
562.000
562.000
568.000
568.000
574.000
574.000
580.000
580.000
586.000
586.000
592.000
592.000
598.000
598.000
604.000

545.000
551.000
551.000
557.000
557.000
563.000
563.000
569.000
569.000
575.000
575.000
581.000
581.000
587.000
587.000
593.000
593.000
599.000
599.000
605.000
605.000
611.000
611.000
617.000
617.000
623.000
623.000
630.000

572.000
578.000
578.000
584.000
584.000
590.000
590.000
596.000
596.000
602.000
602.000
608.000
608.000
614.000
614.000
620.000
620.000
626.000
626.000
632.000
632.000
638.000
638.000
644.000
644.000
650.000
650.000
667.000
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Niveau A - Weddenschalen vanaf 1 januari 2002
A4 b

A5b

A7b

A8b

A10b

29.900
48.600
1x1x1.100
1x1x1.150
1x1x1.100
1x3x2.000
1x3x1.950
2x3x2.000
1x3x2.450
1x3x2.500
1x3x2.450

31.500
47.250
1x1x1.100
1x1x1.150
1x1x1.100
1x3x2.000
1x3x1.950
2x3x2.000
1x3x1.950
2x3x1.250

31.500
47.250
1x1x1.100
1x1x1.150
1x1x1.100
1x3x2.000
1x3x1.950
2x3x2.000
1x3x1.950
2x3x1.250

44.650
59.500
1x3x.1750
1x3x1.700
2x3x1.750
1x3x1.700
1x3x1.750
1x3x2.250
1x3x2.200

29.900
31.000
32.150
33.250
33.250
33.250
35.250
35.250
35.250
37.200
37.200
37.200
39.200
39.200
39.200
41.200
41.200
41.200
43.650
43.650
43.650
46.150
46.150
46.150
48.600

31.500
32.600
33.750
34.850
34.850
34.850
36.850
36.850
36.850
38.800
38.800
38.800
40.800
40.800
40.800
42.800
42.800
42.800
44.750
44.750
44.750
46.000
46.000
46.000
47.250

31.500
32.600
33.750
34.850
34.850
34.850
36.850
36.850
36.850
38.800
38.800
38.800
40.800
40.800
40.800
42.800
42.800
42.800
44.750
44.750
44.750
46.000
46.000
46.000
47.250

44.650
44.650
44.650
46.400
46.400
46.400
48.100
48.100
48.100
49.850
49.850
49.850
51.600
51.600
51.600
53.300
53.300
53.300
55.050
55.050
55.050
57.300
57.300
57.300
59.500

Verhogingen
Minimum
Maximum
Verhogingen

27.950
40.100
3x1x750
1x3x1.500
1x3x1.450
3x3x1.500
1x3x1.200
1x3x1.250

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

27.950
28.700
29.450
30.200
30.200
30.200
31.700
31.700
31.700
33.150
33.150
33.150
34.650
34.650
34.650
36.150
36.150
36.150
37.650
37.650
37.650
38.850
38.850
38.850
40.100
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Weddenschalen in Euro vanaf 1 januari 2002
Niveau A
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A1

A2

A3

A4

A5

20.800
32.700
1x1x1.000
1x2x1.000
1x2x950
5x2x1.000
1x2x950
3x2x1.000

21.700
33.600
1x1x1.000
3x2x1.000
1x2x950
5x2x1.000
1x2x950
1x2x1.000

23.250
35.150
1x1x950
5x2x1.000
1x2x950
5x2x1.000

24.950
37.450
1x1x1.050
1x2x1.000
5x2x1.050
1x2x1.000
4x2x1.050

27.900
42.800
1x1x1.250
2x2x1.250
1x2x1.200
4x2x1.250
1x2x1.200
3x2x1.250

20.800
21.800
21.800
22.800
22.800
23.750
23.750
24.750
24.750
25.750
25.750
26.750
26.750
27.750
27.750
28.750
28.750
29.700
29.700
30.700
30.700
31.700
31.700
32.700

21.700
22.700
22.700
23.700
23.700
24.700
24.700
25.700
25.700
26.650
26.650
27.650
27.650
28.650
28.650
29.650
29.650
30.650
30.650
31.650
31.650
32.600
32.600
33.600

23.250
24.200
24.200
25.200
25.200
26.200
26.200
27.200
27.200
28.200
28.200
29.200
29.200
30.150
30.150
31.150
31.150
32.150
32.150
33.150
33.150
34.150
34.150
35.150

24.950
26.000
26.000
27.000
27.000
28.050
28.050
29.100
29.100
30.150
30.150
31.200
31.200
32.250
32.250
33.250
33.250
34.300
34.300
35.350
35.350
36.400
36.400
37.450

27.900
29.150
29.150
30.400
30.400
31.650
31.650
32.850
32.850
34.100
34.100
35.350
35.350
36.600
36.600
37.850
37.850
39.050
39.050
40.300
40.300
41.550
41.550
42.800
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Niveau A
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

180

A6

A7

A8

A9

A10

25.800
38.550
1x1x1.050
1x2x1.050
1x2x1.100
2x2x1.050
1x2x1.100
3x2x1.050
1x2x1.100
2x2x1.050

28.900
40.800
1x1x1.000
2x2x1.000
1x2x950
5x2x1.000
1x2x950
2x2x1.000

31.850
44.600
1x1x1.050
1x2x1.050
1x2x1.100
2x2x1.050
1x2x1.100
3x2x1.050
1x2x1.100
2x2x1.050

35.950
50.850
1x1x1.250
3x2x1.250
1x2x1.200
3x2x1.250
1x2x1.200
3x2x1.250

39.100
53.950
1x1x1.250
1x2x1.200
4x2x1.250
1x2x1.200
4x2x1.250
1x2x1200

25.800
26.850
26.850
27.900
27.900
29.000
29.000
30.050
30.050
31.100
31.100
32.200
32.200
33.250
33.250
34.300
34.300
35.350
35.350
36.450
36.450
37.500
37.500
38.550

28.900
29.900
29.900
30.900
30.900
31.900
31.900
32.850
32.850
33.850
33.850
34.850
34.850
35.850
35.850
36.850
36.850
37.850
37.850
38.800
38.800
39.800
39.800
40.800

31.850
32.900
32.900
33.950
33.950
35.050
35.050
36.100
36.100
37.150
37.150
38.250
38.250
39.300
39.300
40.350
40.350
41.400
41.400
42.500
42.500
43.550
43.550
44.600

35.950
37.200
37.200
38.450
38.450
39.700
39.700
40.950
40.950
42.150
42.150
43.400
43.400
44.650
44.650
45.900
45.900
47.100
47.100
48.350
48.350
49.600
49.600
50.850

39.100
40.350
40.350
41.550
41.550
42.800
42.800
44.050
44.050
45.300
45.300
46.550
46.550
47.750
47.750
49.000
49.000
50.250
50.250
51.500
51.500
52.750
52.750
53.950
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Niveau A
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A1a

A2a

A3a

A4a

A5a

21.850
34.000
2x1x750
1x1x700
3x3x1.500
1x3x1.450
1x3x1.500
2x3x1.250

24.050
36.200
3x1x750
2x3x1.500
1x3x1.450
2x3x1.500
1x3x1.250
1x3x1.200

26.300
38.450
3x1x750
1x3x1.450
3x3x1.500
1x3x1.450
2x3x1.250

26.300
38.450
3x1x750
1x3x1.450
3x3x1.500
1x3x1.450
2x3x1.250

28.400
44.500
3x1x1.000
1x3x1.950
2x3x2.000
1x3x1.950
2x3x1.750
1x3x1.700

21.850
22.600
23.350
24.050
24.050
24.050
25.550
25.550
25.550
27.050
27.050
27.050
28.550
28.550
28.550
30.000
30.000
30.000
31.500
31.500
31.500
32.750
32.750
32.750
34.000

24.050
24.800
25.550
26.300
26.300
26.300
27.800
27.800
27.800
29.300
29.300
29.300
30.750
30.750
30.750
32.250
32.250
32.250
33.750
33.750
33.750
35.000
35.000
35.000
36.200

26.300
27.050
27.800
28.550
28.550
28.550
30.000
30.000
30.000
31.500
31.500
31.500
33.000
33.000
33.000
34.500
34.500
34.500
35.950
35.950
35.950
37.200
37.200
37.200
38.450

26.300
27.050
27.800
28.550
28.550
28.550
30.000
30.000
30.000
31.500
31.500
31.500
33.000
33.000
33.000
34.500
34.500
34.500
35.950
35.950
35.950
37.200
37.200
37.200
38.450

28.400
29.400
30.400
31.400
31.400
31.400
33.350
33.350
33.350
35.350
35.350
35.350
37.350
37.350
37.350
39.300
39.300
39.300
41.050
41.050
41.050
42.800
42.800
42.800
44.500
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Niveau A
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

182

A6a

A7a

A8a

A9a

A10a

25.550
39.950
3x1x1.000
1x3x1.950
1x3x2.000
1x3x1.500
1x3x1.450
3x3x1.500

28.550
42.900
1x1x950
2x1x1.000
1x3x2.000
1x3x1.950
3x3x1.500
1x3x1.450
1x3x1.500

30.250
46.000
1x1x1.150
2x1x1.100
2x3x2.000
1x3x1.950
2x3x2.000
1x3x1.200
1x3x1.250

35.950
51.600
3x1x1.000
1x3x2.000
1x3x1.950
2x3x2.000
1x3x1.950
1x3x2.000
1x3x750

37.200
52.850
1x3x2.500
1x3x2.200
2x3x2.250
1x3x2.200
1x3x2.250
2x3x1.000

25.550
26.550
27.550
28.550
28.550
28.550
30.500
30.500
30.500
32.500
32.500
32.500
34.000
34.000
34.000
35.450
35.450
35.450
36.950
36.950
36.950
38.450
38.450
38.450
39.950

28.550
29.500
30.500
31.500
31.500
31.500
33.500
33.500
33.500
35.450
35.450
35.450
36.950
36.950
36.950
38.450
38.450
38.450
39.950
39.950
39.950
41.400
41.400
41.400
42.900

30.250
31.400
32.500
33.600
33.600
33.600
35.600
35.600
35.600
37.600
37.600
37.600
39.550
39.550
39.550
41.550
41.550
41.550
43.550
43.550
43.550
44.750
44.750
44.750
46.000

35.950
36.950
37.950
38.950
38.950
38.950
40.950
40.950
40.950
42.900
42.900
42.900
44.900
44.900
44.900
46.900
46.900
46.900
48.850
48.850
48.850
50.850
50.850
50.850
51.600

37.200
37.200
37.200
39.700
39.700
39.700
41.900
41.900
41.900
44.150
44.150
44.150
46.400
46.400
46.400
48.600
48.600
48.600
50.850
50.850
50.850
51.850
51.850
51.850
52.850
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Niveau B
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

B1

B2

B3

B4

B5

17.000
22.900
1x1x500
2x2x450
1x2x500
1x2x450
1x2x500
2x2x450
1x2x500
1x2x450
1x2x500
1x2x700

18.500
25.950
1x1x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650

19.200
28.550
1x1x750
1x2x750
1x2x800
1x2x750
1x2x800
2x2x750
1x2x800
2x2x750
1x2x800
1x2x900

19.950
29.750
1x1x800
1x2x850
1x2x800
1x2x850
2x2x800
1x2x850
2x2x800
1x2x850
2x2x800

21.400
32.500
1x1x900
1x2x950
2x2x900
1x2x950
2x2x900
1x2x950
2x2x900
1x2x950
1x2x1.000

17.000
17.500
17.500
17.950
17.950
18.400
18.400
18.900
18.900
19.350
19.350
19.850
19.850
20.300
20.300
20.750
20.750
21.250
21.250
21.700
21.700
22.200
22.200
22.900

18.500
19.100
19.100
19.750
19.750
20.350
20.350
20.950
20.950
21.600
21.600
22.200
22.200
22.850
22.850
23.450
23.450
24.050
24.050
24.700
24.700
25.300
25.300
25.950

19.200
19.950
19.950
20.700
20.700
21.500
21.500
22.250
22.250
23.050
23.050
23.800
23.800
24.550
24.550
25.350
25.350
26.100
26.100
26.850
26.850
27.650
27.650
28.550

19.950
20.750
20.750
21.600
21.600
22.400
22.400
23.250
23.250
24.050
24.050
24.850
24.850
25.700
25.700
26.500
26.500
27.300
27.300
28.150
28.150
28.950
28.950
29.750

21.400
22.300
22.300
23.250
23.250
24.150
24.150
25.050
25.050
26.000
26.000
26.900
26.900
27.800
27.800
28.750
28.750
29.650
29.650
30.550
30.550
31.500
31.500
32.500
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Niveau B
B1

B2

B3

Miniumum
Maximum
Verhogingen

17300
23350
1 x 1 x 500
5 x 2 x 500
1 x 2 x 450
4 x 2 x 450
1 x 2 x 600

18.850
26.450
1 x 1 x 600
1 x 2 x 650
2 x 2 x 600
1 x 2 x 650
1 x 2 x 600
1 x 2 x 650
2 x 2 x 600
1 x 2 x 650
1 x 2 x 600
1 x 2 x 800

19.550
29.150
1 x 1 x 800
1 x 2 x 750
6 x 2 x 800
1 x 2 x 750
2 x 2 x 800
1 x 2 x 900

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

17.300
17.800
17.800
18.300
18.300
18.800
18.800
19.300
19.300
19.800
19.800
20.300
20.300
20.750
20.750
21.250
21.250
21.750
21.750
22.250
22.250
22.750
22.750
23.350

18.850
19.450
19.450
20.100
20.100
20.700
20.700
21.300
21.300
21.950
21.950
22.550
22.550
23.200
23.200
23.800
23.800
24.400
24.400
25.050
25.050
25.650
25.650
26.450

19.550
20.350
20.350
21.100
21.100
21.900
21.900
22.700
22.700
23.500
23.500
24.300
24.300
25.100
25.100
25.900
25.900
26.650
26.650
27.450
27.450
28.250
28.250
29.150

(1) PR 28 november 2002, art. 2, inwerkingtreding 1 januari 2002
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Pb 39
Minimum
Maximum
Verhogingen

21.785,95
33.063,88
1x939,69
11x939,84

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

21.785,95
22.725,64
22.725,64
23.665,48
23.665,48
24.605,32
24.605,32
25.545,16
25.545,16
26.485,00
26.485,00
27.424,84
27.424,84
28.364,68
28.364,68
29.304,52
29.304,52
30.244,36
30.244,36
31.184,20
31.184,20
32.124,04
32.124,04
33.063,88
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Niveau C
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

186

C1

C2

C3

C4

C5

13.550
21.950
1x1x600
1x2x600
1x2x550
8x2x600
1x2x550
1x2x600
1x2x700

14.250
22.800
1x1x550
9x2x600
1x2x550
2x2x600
1x2x850

15.900
24.800
1x1x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x850

18.550
26.550
1x1x550
1x2x600
2x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600
2x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600
1x2x550
1x2x600

20.400
29.300
1x1x600
1x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
2x2x600
1x2x650
1x2x600
1x2x650
1x2x850

13.550
14.150
14.150
14.750
14.750
15.300
15.300
15.900
15.900
16.500
16.500
17.100
17.100
17.700
17.700
18.300
18.300
18.900
18.900
19.500
19.500
20.100
20.100
20.650
20.650
21.250
21.250
21.950

14.250
14.800
14.800
15.400
15.400
16.000
16.000
16.600
16.600
17.200
17.200
17.800
17.800
18.400
18.400
19.000
19.000
19.600
19.600
20.200
20.200
20.750
20.750
21.350
21.350
21.950
21.950
22.800

15.900
16.550
16.550
17.150
17.150
17.750
17.750
18.400
18.400
19.000
19.000
19.650
19.650
20.250
20.250
20.850
20.850
21.500
21.500
22.100
22.100
22.750
22.750
23.350
23.350
23.950
23.950
24.800

18.550
19.100
19.100
19.700
19.700
20.250
20.250
20.800
20.800
21.400
21.400
21.950
21.950
22.550
22.550
23.100
23.100
23.650
23.650
24.250
24.250
24.800
24.800
25.400
25.400
25.950
25.950
26.550

20.400
21.000
21.000
21.600
21.600
22.250
22.250
22.850
22.850
23.500
23.500
24.100
24.100
24.700
24.700
25.350
25.350
25.950
25.950
26.550
26.550
27.200
27.200
27.800
27.800
28.450
28.450
29.300
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Niveau D
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

D1

D2

D3

D4

13.300
18.300
1x1x350
3x2x350
1x2x300
8x2x350
1x2x500

14.300
19.600
1x1x350
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x500

15.500
20.700
1x1x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350

16.900
21.950
1x1x350
1x2x350
1x2x300
10x2x350
1x2x550

13.300
13.650
13.650
14.000
14.000
14.350
14.350
14.700
14.700
15.000
15.000
15.350
15.350
15.700
15.700
16.050
16.050
16.400
16.400
16.750
16.750
17.100
17.100
17.450
17.450
17.800
17.800
18.300

14.300
14.650
14.650
15.000
15.000
15.400
15.400
15.750
15.750
16.150
16.150
16.500
16.500
16.900
16.900
17.250
17.250
17.650
17.650
18.000
18.000
18.350
18.350
18.750
18.750
19.100
19.100
19.600

15.500
15.850
15.850
16.250
16.250
16.600
16.600
17.000
17.000
17.350
17.350
17.700
17.700
18.100
18.100
18.450
18.450
18.850
18.850
19.200
19.200
19.600
19.600
19.950
19.950
20.350
20.350
20.700

16.900
17.250
17.250
17.600
17.600
17.900
17.900
18.250
18.250
18.600
18.600
18.950
18.950
19.300
19.300
19.650
19.650
20.000
20.000
20.350
20.350
20.700
20.700
21.050
21.050
21.400
21.400
21.950
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Niveau E
Minimum
Maximum
Verhoging

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

188

E1

E2

E3

12.900
15.000
1x1x150
13x2x150

13.550
15.650
1x1x150
7x2x150
1x2x100
4x2x150
1x2x200

14.200
16.550
1x1x150
12x2x150
1x2x400

12.900
13.050
13.050
13.200
13.200
13.350
13.350
13.500
13.500
13.650
13.650
13.800
13.800
13.950
13.950
14.100
14.100
14.250
14.250
14.400
14.400
14.550
14.550
14.700
14.700
14.850
14.850
15.000

13.550
13.700
13.700
13.850
13.850
14.000
14.000
14.150
14.150
14.300
14.300
14.450
14.450
14.600
14.600
14.750
14.750
14.850
14.850
15.000
15.000
15.150
15.150
15.300
15.300
15.450
15.450
15.650

14.200
14.350
14.350
14.500
14.500
14.650
14.650
14.800
14.800
14.950
14.950
15.100
15.100
15.250
15.250
15.400
15.400
15.550
15.550
15.700
15.700
15.850
15.850
16.000
16.000
16.150
16.150
16.550
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Bijlage 2 - Model van attest voor diensten gepresteerd in het onderwijs
Bestuurs- en onderwijzend personeel van een:
- instelling van gemeenschapsonderwijs
- gesubsidieerde onderwijs

ATTEST
Betreffende:
- de diensten gepresteerd in een instelling van het gemeenschapsonderwijs
- de weddetoelagen verleend voor prestaties in een gesubsidieerde onderwijsinstelling
Ondergetekende: (Naam, Graad en Bestuur)
verklaart dat Mevr., Mej., de Heer (*)
geboren op
titularis is geweest van een ambt
- in een instelling van het gemeenschapsonderwijs
- in een gesubsidieerde onderwijsinstelling
aan de hieronder vermelde instellingen:

Instelling
(benaming, adres,
afdeling)

Periode
(van/tot)

Salarisschaal

Prestaties
(volledig/onvolledig)

Betaling in
10den/12den

Opmerkingen:

Gegeven te

stempel

(*) schrappen wat niet past
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Bijlage 3
Dienstreizen met eigen auto, motor- of bromfiets.
In te lassen formule in de verzekeringspolis van de provincieambtenaar.
Een van navermelde clausules is tekstueel over te nemen
1. Indien bij een ongeval, welke onderhavige polis betreft, de burgerlijke verantwoordelijkheid van de
Provincie West-Vlaanderen, werkgever van de verzekerde-onderschrijver in het gedrang zou worden
gebracht, zal de waarborg aan voornoemde werkgever verworven zijn. Het is evenwel verstaan dat de
Maatschappij geen enkel verhaal, noch op grond van de wet, noch op grond van het contract, noch om
welke reden ook zal mogen uitoefenen tegen de voornoemde werkgever.
Bovendien verbinden de verzekeraars zich ertoe de werkgever te verwittigen van elke opzegging, vernietiging of schorsing van de overeenkomst, welke de reden ervan ook moge zijn, met dien verstande dat
de opzegging, vernietiging of schorsing slechts uitwerking zullen hebben veertien dagen na de verzending aan de werkgever van een aangetekend schrijven waarin hem de opzegging, vernietiging of schorsing wordt bekendgemaakt.
2. Wanneer ingevolge een door deze polis gedekt ongeval de burgerlijke aansprakelijkheid van het bestuur
of de instelling in dienst waarvan de verzekeringsnemer werkzaam is, erbij betrokken wordt, zal de waarborg ook ten goede komen van dit bestuur of deze instelling.
De waarschuwing vermeld in de (derde) alinea van artikel (12) der algemene voorwaarden zal eveneens
geadresseerd moeten worden aan voornoemd bestuur of dito instelling.
Alle termijnen toegestaan aan de verzekeringsnemer of aan de verzekerde zijn dit ook aan voornoemd
bestuur of dito instelling.
Geen enkele der vervallenverklaringen die kunnen worden opgelopen door de verzekerden mag ingebracht worden tegen voornoemd bestuur of dito instelling. Het in artikel (24) der algemene voorwaarden
vermelde verhaal zal niet uitgeoefend kunnen worden tegen bedoeld bestuur of dito instelling, dat of
die burgerlijk aansprakelijk is voor de verzekeringsnemer of voor de verzekerde.
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Functiebeschrijvingen
1. De functiebeschrijvingen zijn samengesteld uit een taakomschrijving en een functieprofiel.
Zij vormen de basis voor de aanwervingen, bevorderingen, evaluatie en vorming.
De taakomschrijving behelst een tekstuele weergave van de elementen waaruit de functie bestaat. Ze
biedt een antwoord op de vraag “wat doet die bepaalde ambtenaar op dat niveau, in die dienst”.
Het functieprofiel omvat het eisenprogramma waaraan een bepaalde functionaris moet voldoen. Het
geeft de kennis, vaardigheden en attitudes weer, en houdt derhalve in “wat een ambtenaar moet kennen, kunnen en willen om de taakomschrijving waar te maken”.
2. Voor volgende clusters van graden en functies is de functiebeschrijving algemeen vastgesteld als in
bijlage:
- provincierekenplichtige/bestuursdirecteur/hoofdingenieur-directeur (overgang)
- directeur/directeur-conservator/afdelingschef/industrieel ingenieur-hoofd van dienst/ingenieurdienstchef
- bestuurssecretaris/ingenieur/industrieel ingenieur
- hoofddeskundige
- deskundige/technisch deskundige
- administratief medewerker/technisch medewerker
- administratief hoofdmedewerker/technisch hoofdmedewerker
- administratief assistent
- technisch assistent/geschoold arbeider/werkopzichter/amanuensis
- administratief beambte
- suppoost
- redder
- kok
- schoonmaakbeambte
- technisch beambte
3. De Bestendige Deputatie dient de functiebeschrijvingen individueel per functie aan te passen en te
specifiëren op basis van en eventueel na selectie van de elementen uit de algemene functiebeschrijvingen. Zij houdt daarbij, op voorstel van het diensthoofd en de provinciegriffier, rekening met de behoeften van de dienst, het betrokken beleidsdomein en de gevraagde diploma’s.

1. Functienaam
NIVEAU A
Provincierekenplichtige/Bestuursdirecteur/Hoofdingenieur-Directeur (in overgang)
2. Relaties
INTERN
- provinciegriffier
- andere staf- en directiefuncties binnen het bestuur
- directe medewerkers
- collega's alle andere diensten
- beleidsactoren: Provincieraad, Bestendige Deputatie
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EXTERN
- externe beleidsactoren
- provinciale adviescommissies, werkgroepen, stuurgroepen en projectgroepen
- andere besturen, instellingen of organisaties die werkzaam zijn op het betrokken beleidsdomein
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
- Voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid, specifiek wat de toegewezen beleidsmateries betreft.
- Uitwerken van veranderingsstrategieën tot optimalisering van het beleid, specifiek wat de toegewezen
beleidsmateries betreft.
4. Verantwoordelijkheden
4.1. COORDINATIE VAN DE BESTUURSDIRECTIE
- algemene leiding, bijsturing en evaluatie van de werking van de bestuursdirectie
- aanbreng van creatieve en efficiënte oplossingsstrategiën voor structurele problemen
- administratieve leiding, supervisie en coördinatie
- zorgen voor een optimale informatiedoorstroming met oog op de te bereiken doelstellingen
4.2. BELEIDSVOORBEREIDING EN ADVISERING
- basisdoelstellingen van het bestuur bewaken, evalueren en actualiseren
- organiseren van het beleidsvoorbereidend overleg: aanbreng van creatieve strategieën, opvolgen, onderzoeken, sturen en bijsturen van evoluties in het beleidsdomein
- het opmaken en coördineren van voorstellen van beleidsnota’s aan provincieraad, Bestendige Deputatie
en/of Provinciegriffier
- termijnplanning en programmatie: inhoudelijk en financieel.
- organiseren van enquêtering, studie en onderzoek op het betrokken beleidsdomei.
4.3. BELEIDSUITVOERING
- eindverantwoordelijkheid m.b.t. de procedures betreffende de dosiers besluitvorming, inclusief de toepassing van interne of externe reglementering of wetgeving
- uitwerken van initiatieven en projecten: initiëren, conceptualiseren, plannen en coördineren, evalueren
- uitwerken van efficiënte werkmodellen en werkprocedures
- eindredactie van publikaties of toespraken
- opvolging en controle van de beschikbare budgetten
- opnemen en coördineren van projecten die dienstoverschrijdend zijn.
4.4. VERTEGENWOORDIGING
beleid: protocollaire vertegenwoordiging van beleidsverantwoordelijken binnen en buiten de provincie
organisatie: de provincie vertegenwoordigen.
dienst: vertegenwoordigen van de bestuursdirectie in interne en externe structuren en fungeren als
gespreksleider en informant.
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
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1. Functienaam

7. Profiel
7.1. KENNIS
- grondige kennis van, inzicht in, en mening over de technische vakkennis, de wetgeving en de maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing op zijn specifieke werkterrein
- inzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciewetgeving en de logistieke werkomstandigheden
- inzichten in modellen van overheidsmanagement en -organisatie
7.2. VAARDIGHEDEN
- informeren, begeleiden, coördineren, motiveren, coachen van de staf- en directiefuncties binnen het
bestuur
- sociaal vaardig zijn: assertief zijn; kunnen omgaan en samenwerken met mensen, individueel en in groep
- kunnen plannen en organiseren
- sterke communicatievaardigheid: uitstekende redactionele vaardigheid, verbaal sterk
- onderhandelingstalent
- sterk analytisch en conceptueel vermogen: optimale besluitvaardigheid: analyse van de situaties en problematieken, synthese-rapportering.
- sterke onderzoeks- en rapporteringsvaardigheid
zelfstandig en met zin voor prioriteiten beslissingen kunnen voorstellen en motiveren
- bestuursvaardig zijn, kunnen interpreteren en toepassen van de nodige regelgevingen
- public relations- en contactvaardig zijn, met het oog op de imagovorming van de provincie
- stressbestendigheid
7.3. ATTITUDE
- grote zin voor creativiteit
- grote innoverende en inspirerende ingesteldheid, met zin voor uitdagingen
- leidende ingesteldheid
- openheid voor feed-back en bijsturing
- sterke diplomatische ingesteldheid
- loyauteit en discretie (t.o.v. werkgever, collega's en derden)
- verantwoordelijkheidszin
- engagement: sterke betrokkenheid bij het beleid, het werk en de organisatie
- empathisch vermogen, verzoenend optreden
- hoge flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden
- bereid zijn tot permanente bijscholing en actualisering
- precisie en interesse voor details
- relativeringsvermogen
- klantvriendelijke houding.
8. Datum en auteurs van het document
9. Wie heeft een exemplaar van dit document:
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NIVEAU A
Directeur/Directeur-conservator/Afdelingschef/Industrieel Ingenieur-hoofd van dienst /Ingenieur
dienstchef
2. Relaties
INTERN
- leidend ambtena(a)r(en) van de dienst of sectie
- directe medewerkers
- collega's binnen de dienst en van andere diensten
- beleidsactoren: Provincieraad, Bestendige Deputatie
EXTERN
- provinciale adviescommissies, werkgroepen, stuurgroepen en projectgroepen
- andere besturen, instellingen of organisaties die werkzaam zijn op het betrokken beleidsdomein
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
Voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid, specifiek wat de toegewezen beleidsmateries betreft.
4. Verantwoordelijkheden
4.1. COORDINATIE VAN DE DIENST
- algemene leiding, bijsturing en evaluatie van de werking van de dienst
- signaleren van structurele problemen
- administratieve supervisie
- interne coördinatie, samenwerking, werkafspraken en opvolging van de diverse activiteiten
- leiding geven: motiveren, stimuleren en evalueren van de medewerkers
- informatieverstrekking aan beleidsverantwoordelijken, hiërarchisch verantwoordelijken, medewerkers en
publiek
4.2. BELEIDSVOORBEREIDING EN ADVISERING
- basisdoelstellingen van de dienst bewaken, evalueren en actualiseren
- deelname aan beleidsvoorbereidend overleg: aanbreng van creatieve ideeën, opvolgen en signaleren van
evoluties in het beleidsdomein
- het opmaken en coördineren van beleidsvoorstellen aan provincieraad, Bestendige Deputatie en/of Provinciegriffier
- termijnplanning en programmatie: inhoudelijk en financieel.
4.3. BELEIDSUITVOERING
- eindverantwoordelijkheid m.b.t. dossiers besluitvorming, inclusief de toepassing van interne of externe
reglementering of wetgeving
- medewerking aan initiatieven en projecten: initiëren, conceptualiseren, plannen en coördineren
- uitwerken van efficiënte werkmodellen en werkprocedures
- eindredactie van publikaties of toespraken
- opvolging en controle van de beschikbare budgetten
- opnemen en coördineren van projecten die dienstoverschrijdend zijn.
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4.4. VERTEGENWOORDIGING
beleid: protocollaire vertegenwoordiging van beleidsverantwoordelijken binnen en buiten de provincie
organisatie: de provincie vertegenwoordigen.
dienst: vertegenwoordigen van de eigen dienst of directie in interne en externe structuren en fungeren als
gespreksleider en informant.
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
7. Profiel
7.1. KENNIS
- grondige kennis van de technische vakkennis, de wetgeving en de maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing op zijn specifieke werkterrein
- inzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciewetgeving en de logistieke werkomstandigheden
- inzichten in modellen van overheidsmanagement en -organisatie
7.2. VAARDIGHEDEN
- leidinggeven: begeleiden, coördineren, motiveren, coachen, delegeren en responsabiliseren van de medewerkers
- sociaal vaardig zijn: assertief zijn; kunnen omgaan en samenwerken met mensen, individueel en in groep
- kunnen plannen en organiseren
- communicatief vaardig zijn, zowel schriftelijk als mondeling; redactioneel vaardig zijn; kunnen onderhandelen en overleggen
- besluitvaardig zijn: analyse van de situaties en problematieken, synthese-rapportering en sterk conceptueel vermogen;
zelfstandig en met zin voor prioriteiten beslissingen kunnen voorstellen en motiveren
- bestuursvaardig zijn, kunnen interpreteren en toepassen van de nodige regelgevingen
- public relations- en contactvaardig zijn, met het oog op de imagovorming van de provincie
7.3. ATTITUDE
- zin voor creativiteit en open staan voor veranderingen
- diplomatisch ingesteld zijn;
- loyauteit en discretie (t.o.v. werkgever, collega's en derden)
- verantwoordelijkheidszin
- engagement: sterke betrokkenheid bij het werk en de organisatie
- empathisch vermogen, verzoenend optreden
- flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden
- bereid zijn tot permanente bijscholing en actualisering
- precisie en interesse voor details
- relativeringsvermogen
- klantvriendelijke houding.
8. Datum en auteurs van het document
9. Wie heeft een exemplaar van dit document:
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1. Functienaam
NIVEAU A
Adjunct-adviseur/Ingenieur/Industrieel Ingenieur/Informaticus/Architect/Diensthoofd VGV
2. Relaties
INTERN
- leidend ambtena(a)r(en) van de dienst of sectie (voor het diensthoofd VGV: de
provinciegriffier)
- directe medewerkers
- collega's binnen de dienst en van andere diensten
- beleidsactoren: Provincieraad, Bestendige Deputatie
EXTERN
- provinciale adviescommissies, werkgroepen, stuurgroepen en projectgroepen
- andere besturen, instellingen of organisaties die werkzaam zijn op het betrokken beleidsdomein
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
Medewerking verlenen bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid, specifiek
wat de toegewezen beleidsmateries betreft.
4. Verantwoordelijkheden
4.1. COORDINATIE VAN DE SECTOR
- leiding geven: motiveren, stimuleren, begeleiden en evalueren van de medewerkers
- coördineren van de werkzaamheden (dossiers, projecten of evenementen) m.b.t. de toegewezen beleidsmateries: plannen, taakafspraken en taakverdeling, opvolging en bijsturing
4.2. BELEIDSVOORBEREIDEND WERK
- deelname aan beleidsvoorbereidend overleg binnen de sector: aanbreng nieuwe ideeën, opvolgen en
signaleren van evoluties in het beleidsdomein, lange termijnplanning binnen sector, formuleren van
begrotingsvoorstellen
- het voorbereiden van beleidsvoorstellen aan Provincieraad, Bestendige Deputatie en Provinciegriffier
- beleidsondersteunend en voorbereidend onderzoekswerk m.b.t. de diverse domeinen behorend tot het
werkterrein: documentatieverzameling, lectuur, studie en vorming.
4.3. BELEIDSUITVOERING
- nazicht van de dossiers die voor besluitvorming worden voorgelegd
- voor betwiste en/of complexe dossiers op gemotiveerde wijze een oplossing voorstellen
- doelstellingen, actiemiddelen en resultaten van het gevoerde beleid evalueren en formuleren van voorstellen formuleren tot bijsturing van dit beleid
- medewerking aan initiatieven en projecten: initiëren, conceptualiseren, plannen en coördineren
- opvolging en controle van de beschikbare budgetten binnen het werkterrein
- redactie van publicaties of toespraken
4.4. INTERNE EN EXTERNE INFORMATIE EN COMMUNICATIE
- deelnemen als informanten (of secretaris) aan overleg; intern (dienstoverleg) en extern (commissies,
adviesraden, werkgroepen, projectgroepen)
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- overleg met en informatie verstrekken aan "externe" personen, organisaties en besturen i.v.m. de toegewezen taken
- mondeling en schriftelijk rapporteren en informeren van collega's en leidinggevenden i.v.m. de toegewezen taken en verantwoordelijkheden
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Tijdelijk overnemen van andere lopende zaken, opdrachten en verantwoordelijkheden binnen de dienst
7. Profiel
7.1. KENNIS
- grondige kennis van de technische vakkennis, de wetgeving, de maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing op het specifieke werkterrein
- basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciewetgeving, het statuut en de logistieke
werkomstandigheden
- basisinzichten in modellen van overheidsmanagement en -organisatie
7.2. VAARDIGHEDEN
- leiding geven: begeleiden, coördineren, motiveren, coachen, delegeren en responsabiliseren van de toegewezen medewerkers
- sociaal vaardig zijn: assertief kunnen omgaan; samenwerken met mensen, individueel en in groep, contactvaardig en hulpvaardig zijn
- eigen werk en dat van de sectie kunnen plannen en organiseren
- communicatief vaardig zijn: zowel schriftelijk als mondeling, redactioneel vaardig zijn, kunnen onderhandelen, kunnen overleggen
- besluitvaardig zijn: analyse van de situaties en problematieken; synthese-rapportering en sterk conceptueel vermogen
- bestuursvaardig zijn, kunnen interpreteren en toepassen van de nodige regelgevingen
- public relations- en contactvaardig zijn, met het oog op de imagovorming van de provincie
7.3. ATTITUDE
- zin voor creativiteit en open staan voor veranderingen
- diplomatisch ingesteld zijn;
- loyauteit en discretie (t.o.v. werkgever, collega's en derden)
- verantwoordelijkheidszin
- engagement: sterke betrokkenheid bij het werk en de organisatie
- empathisch vermogen, verzoenend optreden
- flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden
- bereid zijn tot permanente bijscholing en actualisering
- precisie en interesse voor details
- klantvriendelijke houding.
8. Datum en auteurs van het document
9. Wie heeft een exemplaar van dit document:
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1. Functienaam
NIVEAU B
Hoofddeskundige
2. Relaties
INTERN
- leidend ambtena(a)r(en) van de dienst of sectie
- directe medewerkers
- collega's binnen de dienst en van andere diensten
EXTERN
- provinciale adviescommissies, werkgroepen, stuurgroepen en projectgroepen
- andere besturen, instellingen of organisaties die werkzaam zijn op het betrokken beleidsdomein
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
Medewerking verlenen bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid met een
gespecialiseerde vakkennis in de toegewezen beleidsmaterie
4. Verantwoordelijkheden
4.1. BELEIDSVOORBEREIDEND WERK
- deelname aan beleidsvoorbereidend overleg binnen de sector: aanbreng nieuwe ideeën, opvolgen en
signaleren van evoluties in het beleidsdomein
- opmaken van nota's betreffende het specifiek vakterrein
- beleidsondersteunend en voorbereidend onderzoekswerk m.b.t. het specifieke vakgebied
4.2. BELEIDSUITVOEREND WERK
- organiseren en coördineren van specifieke projecten: plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren
- budgetcontrole van het toegewezen terrein
- dossierbeheer: aanleggen, controleren, behandelen en archiveren
4.3. INTERNE EN EXTERNE INFORMATIE EN COMMUNICATIE
- deelnemen als informant en (of technicus) aan overleg: intern (dienstoverleg) en extern (commissies,
adviesraden, werkgroepen, projectgroepen)
- overleg met en informatie verstrekken aan "externe" personen, organisaties en besturen i.v.m. de specifieke taken
- mondeling en schriftelijk rapporteren en informeren van collega's en leidinggevenden i.v.m. de specifieke
taken
4.4. COORDINATIE VAN DE SECTOR
- leiding geven: motiveren, stimuleren, begeleiden en evalueren van de medewerkers
- coördineren van de werkzaamheden (dossiers, projecten of evenementen) m.b.t. de toegewezen beleidsmateries: plannen, taakafspraken en taakverdeling, opvolging en bijsturing
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5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Tijdelijk overnemen van andere lopende zaken en opdrachten binnen de dienst.
7. Profiel
7.1. KENNIS
- grondige kennis van de wetgeving en de maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing op
het specifieke werkterrein
- kennis van de eigen organisatiestructuur, de besluitvorming en de logistieke werkomstandigheden
7.2. VAARDIGHEDEN
- sociaal vaardig zijn: assertief kunnen omgaan, samenwerken met mensen, individueel en in groep, contactvaardig en hulpvaardig
- communicatief vaardig zijn: zowel schriftelijk als mondeling; kunnen overleggen
- besluitvaardig zijn: analyse van probleemsituaties, zelfstandig correcte en tijdige beslissingen kunnen
nemen, kunnen werken met een deadline
- bestuursvaardig zijn: opzoeken, interpreteren en toepassen van de nodige regelgevingen, zelfstandig de
eigen taken organiseren en plannen
- informaticatoepassingen van de dienst kunnen gebruiken
- ordelijk, net, nauwkeurig en planmatig kunnen werken
7.3. ATTITUDE
- zin voor creativiteit en openstaan voor veranderingen
- flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden
- loyauteit en discretie (tegenover werkgever, collega's en derden)
- verantwoordelijkheidszin
- engagement: sterke betrokkenheid bij werk en organisatie
- empatisch vermogen en enthousiasme
- klantvriendelijkheid
- bereidheid tot permanente bijscholing en actualisering
- zin voor orde, stiptheid en nauwkeurigheid.
8. Datum en auteurs van het document:
9. Wie heeft een exemplaar van dit document:
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1. Functienaam
NIVEAU B
Deskundige/Technisch deskundige
2. Relaties
INTERN
- leidend ambtena(a)r(en) van de dienst of sectie
- directe medewerkers
- collega's binnen de dienst en van andere diensten
EXTERN
- provinciale adviescommissies, werkgroepen, stuurgroepen en projectgroepen
- andere besturen, instellingen of organisaties die werkzaam zijn op het betrokken beleidsdomein
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
Medewerking verlenen bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid met een
gespecialiseerde vakkennis in de toegewezen beleidsmaterie
4. Verantwoordelijkheden
4.1. BELEIDSVOORBEREIDEND WERK
- deelname aan beleidsvoorbereidend overleg binnen de sector: aanbreng nieuwe ideeën, opvolgen en
signaleren van evoluties in het beleidsdomein
- opmaken van nota's betreffende het specifiek vakterrein
- beleidsondersteunend en voorbereidend onderzoekswerk m.b.t. het specifieke vakgebied
4.2. BELEIDSUITVOEREND WERK
- organiseren en coördineren van specifieke projecten: plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren
- budgetcontrole van het toegewezen terrein
- dossierbeheer: aanleggen, controleren, behandelen en archiveren
4.3. INTERNE EN EXTERNE INFORMATIE EN COMMUNICATIE
- deelnemen als informant en/of technicus aan overleg: intern (dienstoverleg) en extern (commissies,
adviesraden, werkgroepen, projectgroepen)
- overleg met en informatie verstrekken aan "externe" personen, organisaties en besturen i.v.m. de specifieke taken
- mondeling en schriftelijk rapporteren en informeren van collega's en leidinggevenden i.v.m. de specifieke
taken
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Tijdelijk overnemen van andere lopende zaken en opdrachten binnen de dienst.
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7. Profiel
7.1. KENNIS
- grondige kennis van de wetgeving, technieken en de maatschappelijke context en ontwikkelingen van
toepassing op het specifieke werkterrein
- kennis van de eigen organisatiestructuur, de besluitvorming en de logistieke werkomstandigheden
7.2. VAARDIGHEDEN
- sociaal vaardig zijn: assertief kunnen omgaan, samenwerken met mensen, individueel en in groep, contactvaardig en hulpvaardig
- communicatief vaardig zijn: zowel schriftelijk als mondeling; kunnen overleggen
- besluitvaardig zijn: analyse van probleemsituaties, zelfstandig correcte en tijdige beslissingen kunnen
nemen, kunnen werken met een deadline
- bestuursvaardig zijn: opzoeken, interpreteren en toepassen van de nodige regelgevingen, zelfstandig de
eigen taken organiseren en plannen
- informaticatoepassingen van de dienst kunnen gebruiken
- ordelijk, net, nauwkeurig en planmatig kunnen werken
7.3. ATTITUDE
- zin voor creativiteit en openstaan voor veranderingen
- flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden
- loyauteit en discretie (tegenover werkgever, collega's en derden)
- verantwoordelijkheidszin
- engagement: sterke betrokkenheid bij werk en organisatie
- empatisch vermogen en enthousiasme
- klantvriendelijkheid
- bereidheid tot permanente bijscholing en actualisering
- zin voor orde, stiptheid en nauwkeurigheid.
8. Datum en auteurs van het document:
9. Wie heeft een exemplaar van dit document:

1. Functienaam
NIVEAU C
Administratief hoofdmedewerker/Technisch hoofdmedewerker
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
- andere besturen, instellingen of organisaties
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
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3. Basisdoelstellingen
technische, administratieve en adviserende ondersteuning bij de uitvoering van het provinciaal beleid
4. Verantwoordelijkheden
4.1. DOSSIERBEHANDELING
- dossierbehandeling
- administratieve en technische ondersteuning
- dienstverlening
- informatie/communicatie
- opmaken en samenstellen van het dossier, met de daarbijhorende briefwisseling
- toetsen, toepassen en interpreteren van de reglementering, wetgeving en technieken
- formuleren van adviezen
- eventuele financiële afhandeling van het dossier
- administratieve en/of technische afsluiting van het dossier, waaronder de controle, klassering en archivering
4.2. ADMINISTRATIEVE EN/OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING
- informatie verstrekken aan en assisteren van de chef
- meewerken aan de voorbereiding, organisatie en opvolging van vergaderingen
- het opmaken van standaardbrieven
- aanleggen en bijhouden van klassementen
- opvolgen en bijhouden van documentatie
4.3. INTERNE EN EXTERNE INFORMATIE EN COMMUNICATIE
- overleg plegen inzake werkplannen en organisatie met alle betrokkenen, zowel binnen de dienst als dienstoverschrijdend
- verstrekken van informatie en inlichtingen aan publiek en andere diensten
- onthaal en informeren en het accuraat doorverwijzen van het publiek
4.4. BELEIDSVOORBEREIDEND WERK
- deelname aan beleidsvoorbereidend werk binnen de sector: aanbreng nieuwe ideeën, opvolgen en signaleren van evoluties in het beleidsdomein
- opmaken van nota's betreffende het beleidsdomein
- beleidsvoorbereidend en voorbereidend onderzoekswerk betreffende het beleidsdomein
4.5. COORDINATIE VAN DE SECTOR
- leiding geven: motiveren, stimuleren, begeleiden en evalueren van de medewerkers
- coördineren van de werkzaamheden (dossiers, projecten of evenementen) m.b.t. de toegewezen beleidsmateries: plannen, taakafspraken en taakverdeling, opvolging en bijsturing
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Tijdelijk overnemen van andere lopende zaken en zich repeterende initiatieven binnen de dienst
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7. Profiel
7.1. KENNIS
- basiskennis van de wetgeving, technieken en maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing
op het specifieke werkterrein
- inzicht in de eigen organisatiestructuur, de besluitvorming en de logistieke werkomstandigheden
- basisinzicht in de maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing op het specifieke werkterrein
7.2. VAARDIGHEDEN
- vlot kunnen werken met de software van de dienst
- eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken
- taken zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen vooropgestelde termijnen en op de voorgeschreven
manier
- zich mondeling en schriftelijk vlot kunnen uitdrukken
- sociaal vaardig zijn: assertief zijn; kunnen omgaan en samenwerken met mensen, individueel en in groep
7.3. ATTITUDE
- collegialiteit en bereidheid tot teamwork
- flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden
- klantvriendelijkheid
- loyauteit en discretie (t.o.v. werkgever, collega's en derden)
- zin voor nauwkeurigheid en stiptheid
- verantwoordelijkheidszin
- bereidheid tot vorming
8. Datum en auteurs van het document:
9. Wie heeft een exemplaar van dit document:

1. Functienaam
NIVEAU C
Administratief medewerker/Technisch medewerker
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
- andere besturen, instellingen of organisaties
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstellingen
Technische, administratieve en adviserende ondersteuning bij de uitvoering van het provinciaal beleid
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4. Verantwoordelijkheden
4.1. DOSSIERBEHANDELING
- dossierbehandeling
- administratieve en technische ondersteuning
- dienstverlening
- informatie/communicatie
- opmaken en samenstellen van het dossier, met de daarbijhorende briefwisseling
- toetsen, toepassen en interpreteren van de reglementering, wetgeving en technieken
- formuleren van adviezen
- eventuele financiële afhandeling van het dossier
- administratieve en/of technische afsluiting van het dossier, waaronder de controle, klassering en archivering
4.2. ADMINISTRATIEVE EN/OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING
- informatie verstrekken aan en assisteren van de chef
- meewerken aan de voorbereiding, organisatie en opvolging van vergaderingen
- het opmaken van standaardbrieven
- aanleggen en bijhouden van klassementen
- opvolgen en bijhouden van documentatie
4.3. INTERNE EN EXTERNE INFORMATIE EN COMMUNICATIE
- overleg plegen inzake werkplannen en organisatie met alle betrokkenen, zowel binnen de dienst als dienstoverschrijdend
- verstrekken van informatie en inlichtingen aan publiek en andere diensten
- onthaal en informeren en het accuraat doorverwijzen van het publiek
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Tijdelijk overnemen van andere lopende zaken en zich repeterende initiatieven binnen de dienst
7. Profiel
7.1. KENNIS
- basiskennis van de wetgeving, technieken en maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing
op het specifieke werkterrein
- inzicht in de eigen organisatiestructuur, de besluitvorming en de logistieke werkomstandigheden
- basisinzicht in de maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing op het specifieke werkterrein
7.2. VAARDIGHEDEN
- vlot kunnen werken met de software van de dienst
- eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken
- taken zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen vooropgestelde termijnen en op de voorgeschreven
manier
- zich mondeling en schriftelijk vlot kunnen uitdrukken
- sociaal vaardig zijn: assertief zijn; kunnen omgaan en samenwerken met mensen, individueel en in groep
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7.3. ATTITUDE
- collegialiteit en bereidheid tot teamwork
- flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden
- klantvriendelijkheid
- loyauteit en discretie (t.o.v. werkgever, collega's en derden)
- zin voor nauwkeurigheid en stiptheid
- verantwoordelijkheidszin
- bereidheid tot vorming
8. Datum en auteurs van het document:
9. Wie heeft een exemplaar van dit document:

1. Functienaam
NIVEAU D
Administratief assistent
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
- andere besturen, instellingen of organisaties
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
Administratieve en logistieke ondersteuning van het provinciaal beleid
4. Verantwoordelijkheden
4.1. DOSSIERBEHANDELING
- klaarmaken en verzamelen van documenten voor dossiervorming
- standaard correspondentie en routine-opdrachten uitvoeren
- inbreng van gegevens in een geautomatiseerd systeem
- administratief afwerken van routinedossiers
- maken van kopies en bundels
4.2. ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
- verwerken van in- en uitgaande post, faxen en telefoonpermanentie
- teksten van medewerkers typen, nalezen, lay-out verzorgen
- logistieke ondersteuning bij provinciale initiatieven
- bijhouden adressenbestanden
- klasseren en bijhouden van dossiers en documentatie
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4.3. INTERNE EN EXTERNE INFORMATIE EN COMMUNICATIE
- deelnemen aan dienstoverleg
- rapporteren i.v.m. de toegewezen taken
- verstrekken van informatie en inlichtingen aan publiek en andere diensten
- onthaal van publiek en accuraat doorverwijzen
5. Dimensies:
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen:
Tijdelijk overnemen van andere lopende administratieve taken en zich repeterende initiatieven binnen de
dienst
7. Profiel
7.1. KENNIS
- elementaire kennis van de eigen organisatiestructuur
- basiskennis tekstverwerking
- noties van de maatschappelijke context en de ontwikkelingen van toepassing op het specifieke werkterrein
7.2. VAARDIGHEDEN
- vlot kunnen werken met de software van de dienst
- eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken
- taken zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen de vooropgestelde termijnen en op de voorgeschreven manier
- zich mondeling en schriftelijk vlot kunnen uitdrukken
- sociaal vaardig zijn: assertief zijn; kunnen omgaan en samenwerken met mensen, individueel en in groep
7.3. ATTITUDE
- flexibel naar taken en werkomstandigheden
- klantvriendelijkheid
- loyauteit en discretie (t.o.v. werkgever, collega's en derden)
- zin voor nauwkeurigheid en stiptheid
- verantwoordelijkheidszin
- bereidheid tot vorming
- collegialiteit en bereidheid tot teamwerk
8. Datum en auteurs van het document:
9. Wie heeft een exemplaar van dit document:
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1. Functienaam
NIVEAU D
Ploegbaas
2. Relaties
INTERN
Collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
Leveranciers, bezoekers, externe diensten
3. Basisdoelstelling
Dagelijkse leiding aan ploeg die instaat voor de logistieke ondersteuning van de provinciale overheid
4. Verantwoordelijkheden
4.1. ORGANISATIE EN OVERLEG
- organisatie van het werk en leiding geven aan het team
- opstellen van werk- en verlofregelingen van de eigen groep
- bijhouden van voorraadbeheer
- toezicht op het respecteren van de veiligheidsregels in de werkplaats
4.2. ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
- rapporteren van klachten en bemerkingen door gebruikers en bezoekers
4.3. ANDERE TAKEN
- estafette andere diensten en verzorgen van boodschappen
- hulp bij materiële uitvoeringen van organisaties
5. Dimensies
- beschikbaarheid na de diensturen en tijdens weekends
- dragen van het dienstuniform
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Diverse functies binnen "Algemene diensten" kunnen overnemen.
7. Profiel
7.1. KENNIS
- basiskennis van de provinciale organisatie
- grondige kennis van het eigen technisch vakgebied
7.2. VAARDIGHEDEN
- kunnen plannen en organiseren van het werk
- opdrachten/taken kunnen toewijzen aan medewerkers, overleg plegen en samenwerken
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- zowel zelfstandig als in team kunnen werken
- administratieve vaardigheden: elementaire begrippen van rapporteren
7.3. ATTITUDE
- zin voor nauwkeurigheid, stiptheid, orde, netheid
- discreet en tactvol
- flexibiliteit
- loyauteit t.o.v. collega's en organisatie
- diplomatisch
- publieksgerichtheid

1. Functienaam
NIVEAU D
Domeinwachter
2. Relaties
INTERN
- leidend ambtenaren van het domein
- directe medewerkers
- collega's binnen de dienst en van andere diensten
EXTERN
- bezoekers
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
Uitvoeren van logistieke, ondersteunende en bewakende taken van het domein
4. Verantwoordelijkheden
4.1. TOEZICHT
- toezicht in het domein
- waarnemen, signaleren en verhelpen van alle veiligheidsproblemen
4.2. ONTHAAL
4.3. DAGELIJKS ONDERHOUD
van infrastructuur en groenvoorzieningen in het domein
5. Dimensies
werk op week-end en feestdagen behoort tot normale takenpakket
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
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7. Profiel
7.1. KENNIS
- elementaire kennis van groenvoorziening en groenbeleid
7.2. VAARDIGHEDEN
- vlot kunnen werken met de beschikbare materialen van de dienst
- vlotte persoonlijke en telefonische communicatievaardigheden
- kunnen omgaan met mensen en in gespannen situaties kalmte bewaren en beleefd blijven
- mensen met klachten sereen kunnen opvangen en doorverwijzen
- handvaardig zijn
7.3. ATTITUDE
- tact en discretie
- publieksgerichtheid
- verantwoordelijkheidszin
- loyauteit t.o.v. collega's en de organisatie
- flexibiliteit naar taken en werktijden

1. Functienaam
NIVEAU D
Geschoold arbeider/Werkopzichter/Amanuensis
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
- andere besturen, instellingen of organisaties
- klanten en leveranciers
3. Basisdoelstelling
Logistieke en ondersteunende taken binnen provinciebeleid
4. Verantwoordelijkheden
4.1. CORRECTE UITVOERING VAN DE OPGELEGDE TAKEN
TAKEN
- op een goede manier en binnen de opgelegde termijnen de taken tot een goed einde brengen
- uitvoeren van de werken op zijn specifiek werkterrein
- signaleren van nuttige informatie, problemen, defecten, incidenten en klachten
4.2. ONDERHOUD VAN MATERIALEN
- onderhoud van het gebruikte materiaal en machines
- controleren, preventief en periodiek onderhouden en herstellen van machines
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4.3. VEILIGHEID
- letten op juist gebruik van gepast gereedschap en hulpmateriaal
- letten op eigen veiligheid en veiligheid van medewerkers (kledij, schoenen, maskers, ...)
- plaatsen van aangepaste signalisatie
5. Dimensies
- beschikbaarheid buiten de normale arbeidsuren
- dragen van dienstkledij
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Inspringen voor andere logistieke activiteiten bij piekperiodes op vraag van het diensthoofd.
7. Profiel
7.1. KENNIS
- juiste gebruik van toestellen, materialen en produkten
- grondige vakkennis in zijn specifieke branche
- vlotte kennis werking van de provinciale overheid
7.2. VAARDIGHEDEN
- vlot kunnen werken met de beschikbare materialen van de dienst
- kunnen overleggen en samenwerken
- zelfstandig kunnen werken
- problemen zien en oplossen
7.3. ATTITUDE
- grote inzet en betrokkenheid betonen voor het werk
- zin voor orde en nauwkeurigheid
- publieksgerichtheid
- verantwoordelijkheidszin
- loyauteit t.o.v. collega's en de organisatie
- flexibiliteit naar taken en werktijden

1. Functienaam
NIVEAU D
Redder
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
- andere besturen, instellingen of organisaties
- klanten en leveranciers
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3. Basisdoelstelling
De veiligheid van de klanten van het zwembad waarborgen
4. Verantwoordelijkheden
4.1. TOEZICHT HOUDEN
- toezicht houden op het zwembad tijdens de openingsuren zowel voor publiek als voor schoolzwemmen
- instaan voor de veiligheid van de zwemmers en redden in geval van nood
- bij eventuele opgevallen EHBO-technieken kunnen toedienen en/of reanimeren
4.2. OPVANG EN BEGELEIDING
- de zwembadgebruiker in eerste instantie opvangen
- zwemmers klantvriendelijk begeleiden
4.3. PROMOTIE VAN HET ZWEMBAD EN DE ZWEMSPORT
- zwemsport promoten door initiaties-zwemmen te organiseren
- meewerken aan de algemene promotieacties van de sportdienst
4.4. ONDERHOUD VAN DE ZWEMRUIMTE EN HET ZWEMWATER
- zuiver en hygiënisch houden van de badperrons en kleedkamers
- zuiver houden en meten van de kwaliteit van het zwemwater
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
de functiehouder kan alle administratieve en onderhoudstaken van het zwembad overnemen
7. Profiel
7.1. KENNIS
- goede kennis van zwem- en reddingstechnieken hebben
- EHBO-technieken zeer goed beheersen
- elementaire kennis van technische en scheikundige normen waaraan zwemwater moet voldoen
7.2. VAARDIGHEDEN
- zelfstandig kunnen werken
- snel problemen kunnen inschatten, signaleren en/of oplossen
- klantvriendelijk omgaan met publiek
- kunnen samenwerken met collega's
- administratief werk aankunnen (elementair verslag kunnen maken, kassafunctie kunnen overnemen...)
7.3. ATTITUDE
- zin hebben voor veiligheid met een goede opmerkingsgave
- zin hebben voor orde, netheid en nauwkeurigheid in het kader van de hygiëne
- zin voor verantwoordelijkheid
- behulpzaam zijn
- grote inzet en betrokkenheid voor het werk
- bereid zijn te werken in een ploegensysteem
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- flexibel zijn i.v.m. het aanpassen van werkschema's aan wisselende situaties (ook avond- en weekendwerk)
- stressbestendig zijn
- bereid tot het volgen van vorming en opleidingen

1. Functienaam
NIVEAU E
Administratief beambte
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
- andere besturen, instellingen of organisaties
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
Logistieke en ondersteunende taken binnen provinciebeleid
4. Verantwoordelijkheden
4.1. LOGISTIEKE EN ONDERSTEUNENDE TAKEN
TAKEN
- openen en voorbereidend sorteren van de inkomende briefwisseling per dienst
- sorteren en frankeren uitgaande briefwisseling
- instaan voor de verzending van de briefwisseling
- signaleren van nuttige informatie, problemen, defecten, incidenten en klachten
4.2. ONTHAAL
- verzorgen van onthaalfunctie bij vergaderingen en specifieke dienstverleningen: opvangen, informeren en
doorverwijzen van bezoekers
- zorgen voor onthaal aan de receptie
- verwerken en bijhouden van aanvragen voor vergaderlokalen
- klaarzetten en net houden vergaderzalen
- aanbrengen en aanpassen van de interne affichering en ad-valvasberichten aan de receptie
4.3. TELEFOON
- beantwoorden, informeren en/of doorverbinden van telefonische oproepen
- opzoeken en aanvragen van telefoonnummers, adressen en andere informatie
5. Dimensies
- verzorgd voorkomen
- beschikbaarheid nà de diensturen
- dragen van dienstkledij

214

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Inspringen voor bepaalde administratieve taken bij piekperiodes op vraag van het diensthoofd.
7. Profiel
7.1. KENNIS
- grondige kennis van de structuur van de Provinciale Administratie en -Instellingen
- onthaal- en P.R. technieken
- vlotte kennis van Nederlands; noties van Frans, Duits en Engels
7.2. VAARDIGHEDEN
- vlot kunnen werken met de beschikbare apparatuur van de dienst
- vlotte persoonlijke en telefonische communicatievaardigheden
- kunnen omgaan met mensen en in gespannen situaties kalmte bewaren en beleefd blijven
- mensen met klachten sereen kunnen opvangen en doorverwijzen
7.3. ATTITUDE
- tact en discretie
- publieksgerichtheid
- verantwoordelijkheidszin
- loyauteit t.o.v. collega's en de organisatie
- flexibiliteit naar taken en werktijden

1. Functienaam
NIVEAU E
Suppoost
2. Relaties
INTERN
- leidend ambtenaren van het museum
- directe medewerkers
- collega's binnen de dienst en van andere diensten
EXTERN
- bezoekers
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
Uitvoeren van logistieke, ondersteunende en bewakende taken van het museum
4. Verantwoordelijkheden
4.1. TOEZICHT
- toezicht op de collectie, museumbezoek, gebouw en uitrusting
- waarnemen, signaleren en verhelpen van alle veiligheidsproblemen rond conservatie, diefstal en brand
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4.2. ONTHAAL
4.3. DAGELIJKS ONDERHOUD
4.4. MEDEWERKING BIJ MUSEUMWERKZAAMHEDEN
- realisatie en opbouw van tentoonstellingen
5. Dimensies
werk op weekends en feestdagen behoort tot het normale takenpakket
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
licht administratief werk: kopiëren, bodedienst, klasseren
7. Profiel
7.1. KENNIS
- kennis van de opbouw en organisatie van het museum
7.2. VAARDIGHEDEN
- vlot kunnen werken met de beschikbare apparatuur van de dienst
- vlotte persoonlijke en telefonische communicatievaardigheden
- kunnen omgaan met mensen en in gespannen situaties kalmte bewaren en beleefd blijven
- mensen met klachten sereen kunnen opvangen en doorverwijzen
7.3. ATTITUDE
- tact en discretie
- publieksgerichtheid
- verantwoordelijkheidszin
- loyauteit t.o.v. collega's en de organisatie
- flexibiliteit naar taken en werktijden

1. Functienaam
NIVEAU E
Kok
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten, leden Bestendige Deputatie
EXTERN
klanten en leveranciers
3. Basisdoelstelling
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4. Verantwoordelijkheden
4.1. MENUPLANNING EN BEREIDING MAALTIJDEN
- planning dagelijkse en speciale menu's
- juiste proportionering en kwaliteitsvolle verdeling en presentatie van de maaltijden
- kostprijsberekening
4.2. LEIDING GEVEN
- coördinatie van en toezicht op de voorbereiding en op correcte kwalitatieve en kwantitatieve bereiding
van maaltijden
- doen naleven van de regels inzake hygiëne, veiligheid, onderhoud, afwas en selectieve afvalverwijdering
volgens de geldende milieunormen en toezicht op de persoonlijke hygiëne van het personeel
4.3. ONDERHOUD
- onderhoud keukenmaterialen en apparatuur
5. Dimensies
- onberispelijke persoonlijke hygiëne
- beschikbaarheid na de diensturen en tijdens weekends
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Alle taken en opdrachten te verrichten door het keukenpersoneel
7. Profiel
7.1. KENNIS
- culinaire kennis
- produktenkennis
- eetwarenwetgeving
- begrippen dieetleer
7.2. VAARDIGHEDEN
- technische kookvaardigheden
- sociale vaardigheden: vlotte omgang met keukenpersoneel en klanten
- creativiteit in menukeuze
7.3. ATTITUDE
- dienstbaarheid
- cliëntgerichtheid
- verantwoordelijkheidszin
- zin voor orde, netheid en hygiëne
- flexibiliteit
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1. Functienaam
NIVEAU E
Schoonmaakbeambte
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
- andere besturen, instellingen of organisaties
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
logistieke ondersteuning van de provinciale diensten
4. Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheidsgebieden van de functie:
PERMANENT NETHOUDEN VAN DE DIVERSE GEBOUWEN:
- dagelijks onderhoud van het volledige gebouwencomplex
- instaan voor de nette en zeer hygiënische leefomgeving in alle lokalen van de infrastructuur
ZORG DRAGEN VOOR DE GEBOUWEN
- defecten en beschadigingen melden bij de directe chef
- beheren van de kuismiddelen en materialen
- ondersteuning van de diensten
ONDERSTEUNING VAN DE DIENSTEN
- verzorgen van recepties
- medewerking aan promotieacties
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
De functiehouder kan alle onderhoudstaken overnemen
7. Profiel
7.1. KENNIS
- goed op de hoogte zijn van technieken
- zeer goede kennis hebben van schoonmaakprodukten, de werking ervan en de dosering
- kennis van de apparatuur
- kennis van de opbouw en organisatie van de eigen dienst
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7.2. VAARDIGHEDEN
- zelfstandig kunnen werken
- kunnen plannen en organiseren van het eigen werk
- kunnen samenwerken met collega's
- zeer nauwgezet en ordevol kunnen werken
- klantvriendelijk kunnen omgaan met publiek
7.3. ATTITUDE
- zin voor orde en netheid
- zin voor veiligheid en verantwoordelijkheid
- discreet zijn
- flexibiliteit in beschikbaarheid
- bereid tot het volgen van vorming en technische opleidingen

1. Functienaam
NIVEAU E
Keukenhulp
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten, leden Bestendige Deputatie
EXTERN
klanten en leveranciers
3. Basisdoelstelling
4. Verantwoordelijkheden
1. KEUKENHULP
- onder de leiding van de kok meehelpen aan het klaarmaken van maaltijden
- onderhoud kookmateriaal en keukenapparatuur
- mee bewaken van voorraadbeheer: onderhoudsprodukten, keukenmateriaal
2. KOFFIEBEDELING
- klaarmaken en bedelen van koffie in burelen en vergaderzalen
3. OPDIENEN
- bedienen in het directierestaurant en bij lunches
5. Dimensies
- beschikbaarheid na de diensturen en in weekend
- verzorgd voorkomen
- dragen van dienstkledij
- onberispelijke persoonlijke hygiëne
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6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
7. Profiel
7.1. KENNIS
- elementaire kennis voedingswaren, grondstoffen en de behandeling ervan
- elementaire kennis van onderhoudsmaterialen, -produkten en -technieken
7.2. VAARDIGHEDEN
- praktische kennis bij het voorbereiden van ingrediënten en het medewerken aan het bereiden van maaltijden
- onderhoudstechnische vaardigheden
- vlotte omgang met gebruikers van de keukeninfrastructuur
- kunnen werken in teamverband
7.3. ATTITUDE
- dienstbaarheid en vriendelijkheid
- discretie
- cliëntgerichtheid
- zin voor orde en hygiëne
- loyauteit t.o.v. collega's en de organisatie
- flexibiliteit voor taken en werktijden
- belang van de dienst stellen boven eigen belang

1. Functienaam
NIVEAU E
Technisch beambte
2. Relaties
INTERN
collega's, directe chef, andere provinciale diensten
EXTERN
- andere besturen, instellingen of organisaties
- klanten en leveranciers: zowel personen als verenigingen
3. Basisdoelstelling
logistieke ondersteuning van de provinciale diensten
4. Verantwoordelijkheden
4.1 CORRECTE UITVOERING VAN DE OPGELEGDE TAKEN
- op een goede manier en binnen de opgelegde termijnen de taken tot een goed einde brengen
- uitvoeren van de werken op zijn specifieke werkterrein
- signaleren van alle nuttige informatie, problemen, defecten, incidenten en klachten
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4.2. ONDERHOUD VAN MATERIALEN
- onderhoud van het gebruikte materiaal en machines
- controleren, preventief en periodiek onderhouden en herstellen van machines
4.3. VEILIGHEID
- letten op juist gebruik van gepast gereedschap en hulpmateriaal
- letten op eigen veiligheid en veiligheid van medewerkers (kledij, schoenen, maskers, ...)
- plaatsen van aangepaste signalisatie
5. Dimensies
6. Functies die de ambtenaar kan overnemen
Op vraag van het diensthoofd inspringen voor andere logistieke of routinematige activiteiten.
7. Profiel
7.1. KENNIS
- goed op de hoogte zijn van technieken
- goede vakkennis in eigen specifieke branche
- juiste gebruik van toestellen, materialen en produkten
- kennis van de opbouw en organisatie van de eigen dienst
7.2. VAARDIGHEDEN
- zelfstandig kunnen werken
- kunnen plannen en organiseren van het eigen werk
- kunnen samenwerken met collega's
- zeer nauwgezet en ordevol kunnen werken
- klantvriendelijk kunnen omgaan met publiek
- vlot kunnen omgaan met apparatuur en materialen
7.3. ATTITUDE
- zin voor orde en netheid
- zin voor veiligheid en verantwoordelijkheid
- publieksgericht
- discreet zijn
- flexibiliteit in beschikbaarheid
- bereid tot het volgen van vorming en technische opleidingen
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Personeelsformatie
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Personeelsformatie van het niet-onderwijzend provinciepersoneel
Administratieve graden
Niveau

Graad

Aantal

A

Provincieontvanger
Bestuursdirecteur
Directeur
Afdelingschef (uitdovend)*
Adjunct-adviseur
Directeur-Conservator
Adjunct-adviseur/deskundige (gebiedsgerichte werking)

1
4
5
6
81
1
17

A
Pool van staffuncties

Bestuursdirecteur
Directeur

1
7

B

Hoofddeskundige
Deskundige

2
39

C

Hoofdmedewerker
Medewerker

15
139

D

Assistent

70,50

E

Beambte

4

Niveau

Graad

Aantal

A

Ingenieur-dienstchef (uitdovend)*
Industrieel-ingenieur hoofd van dienst (uitdovend)*
Ingenieur
Industrieel ingenieur
Architect of architect-urbanist
Informaticus
Preventie-adviseur

2
2
16
13
5
1
1

B

Technisch hoofddeskundige
Technisch deskundige

3
13

C

Technisch hoofdmedewerker
Technisch medewerker

16
64

D

Geschoold arbeider
Amanuensis
Ploegbaas
Redder
Werkopzichter
Domeinbrigadier
Domeinwachter

30
4
1
10
7
7
43

E

Technisch beambte
Suppoost

99
12

Technische graden

* wordt niet vervangen na uitdiensttreding van de titularis van de graad

BESTUURSMEMORIAAL NR. 4 - 19 FEBRUARI 2003

225

Pool van functies voorbehouden voor personen met een handicap
Niveau

Graad

Aantal

C

Medewerker

3

D

Assistent

3

E

Technisch beambte

4

Wetenschappelijk personeel
Niveau

Graad

Aantal

A

Directeur (POVLT)
Hoofd van Afdeling (POVLT)
Assistent/werkleider (POVLT)

1
1
8

Contractueel personeel
Voor opdrachten van bepaalde duur of voor welbepaalde opdrachten of projecten waarvoor binnen de personeelsformatie geen personeel aanwezig is, kan contractueel personeel (met uitzondering van de gesubsidieerde contractuelen) aangesteld worden.
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BESTUURSMEMORIAAL
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VU: Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

INHOUD

Blz.

26 Lijst van de besluiten van de provin- 227
cieraad van West-Vlaanderen dd.
30 januari 2003

Nr. 26 - Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 30 januari 2003
Provincieraad, Nr. 30.01.2003
Brugge, 20 februari 2003

27 Provinciaal reglement houdende vast- 229
stelling van de nieuwe wijze van verspreiden van het Bestuursmemoriaal

Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,

28 Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur 231
van de Provincie West-Vlaanderen
2003

Mevrouwen,
Mijne heren,

29 Gehandicaptenbeleid - Provinciaal re- 233
glement tot toekenning van een sociaalpedagogische toelage aan gezinnen
voor de verzorging en opvoeding thuis
van kinderen met een ernstige handicap. Wijziging van het grensbedrag
van het inkomen en van de toelage per
kind dat voldoet aan de voorwaarden
bedoeld in artikil 2,3
30 Wet van 23 december 1963 op de zie- 234
kenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag
31 Omzendbrief GPI-32L betreffende de 244
richtlijnen en formaliteiten die moeten
gevolgd worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en
logistiek kader van de politiediensten
32 Omzendbrief GPI-15quater houdende 245
verduidelijkingen inzake de toepassing
van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog personeel in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus
33 Omzendbrief GPI-11bis: bijkomende 246
richtlijnen inzake de evaluatie van het
personeel
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Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 § 2 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 30 januari 2003 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
30 januari 2003
1. De raad heeft mevrouw Isabelle Maes aangeduid
als vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene vergadering van IMOG dd. 28 februari
2003 en heeft haar machtiging verleend om
namens de Provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten (inclusief statutenwijziging) goed te keuren.
2. De raad heeft het provinciaal reglement houdende vaststelling van de nieuwe wijze van verspreiding van het Bestuursmemoriaal goedgekeurd.
3. De raad heeft het subsidiereglement pilootprojecten afvalpreventie gewijzigd.
4. De raad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Flanders Language Valley
(Ieper) en het onteigeningsplan bedrijventerrein
FLV voorlopig vastgesteld.
5. De raad heeft het huishoudelijk reglement van de
provinciale commissie voor de ruimtelijke ordening (PROCORO) goedgekeurd.
6. De raad heeft het addendum bij het convenant
afgesloten tussen de Provincie West-Vlaanderen
en de stichting Ryckevelde goedgekeurd.
7. De raad heeft het provinciaal reglement voor de
subsidiëring van verenigingen die de verspreiding
en de promotie van de niet-commerciële professionele film bevorderen in West-Vlaanderen
goedgekeurd.
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8 De raad heeft de beleidsnota sport 2003-2006
goedgekeurd.
9. De raad heeft het bestek en de gunningswijze
(openbare aanbesteding) voor de renovatie van
het dak van de schuur en de bijgebouwen van de
hoeve Colpaert op het provinciaal domein Bulskampveld met raming ten bedrage van 101.160,36
EUR, incl. BTW, goedgekeurd.
10. De raad heeft unaniem een motie goedgekeurd in
verband maatregelen voor een veiliger scheepvaart.
11. De raad heeft de heer Patrick Vercaemer bevorderd tot de graad van technisch medewerker ten
behoeve van de dienst voor cultuur.
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Nr. 27 - Provinciaal reglement houdende vaststelling van de nieuwe wijze van verspreiden van het
Bestuursmemoriaal
Griffie, dos/2003/11
Brugge, 20 februari 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,

een verspreidingsmethode van het Belgisch Staatsblad via elektronische consultatie, met een beperkt
aantal papieren exemplaren die op bepaalde plaatsen
ter inzage zijn;
Overwegende dat het voorzien van een digitale versie van het Bestuursmemoriaal op de provinciale webstek, de toegankelijkheid van deze informatie bevordert, dat het beperken van het aantal papieren versies
verantwoord is omwille van zowel financiële motieven als van motieven in verband met milieuzorg;
BESLUIT:

Ik heb de eer u het provinciaal reglement houdende
vaststelling van de nieuwe wijze van verspreiding van
het Bestuursmemoriaal, goedgekeurd in de provincieraad van 30 januari 2003 ter kennis te brengen.

Art. 1 - Het Bestuursmemoriaal is een officiële publicatie uitgegeven door de Provincie West-Vlaanderen,
die alle teksten waarvoor de bekendmaking in het
Bestuursmemoriaal wordt bevolen, verzamelt.

Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Art. 2 - De te publiceren teksten worden gegroepeerd
in uitgaven. Elke uitgave heeft een datum en een oplopend volgnummer. Het eerste nummer van het
Bestuursmemoriaal van elke jaargang draagt het volgnummer 1.

Provinciaal reglement houdende vaststelling van
de nieuwe wijze van verspreiding van het Bestuursmemoriaal

Het Bestuursmemoriaal heeft een doorlopende paginering die begint met bladzijde A op het eerste nummer van elke jaargang.

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,

De in het Bestuursmemoriaal gepubliceerde teksten
hebben een doorlopende nummering die begint met
nummer 1 in de eerste uitgave van elke jaargang.

De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

Gelet op artikel 118 van de provinciewet, waarin het
Bestuursmemoriaal verplicht is ingesteld om provinciale reglementen bekend en verbindend te maken;
Gelet op artikel 66 van de provinciewet, waarbij de
publicatie in het Bestuursmemoriaal van de algemene beleidsnota en het advies van het Rekenhof wordt
geregeld;
Gelet op artikel 68 van de provinciewet, waarbij de
publicatie in het Bestuursmemoriaal van de samenvatting van de rekening is geregeld;
Gelet op artikel 120 van de provinciewet waarin
ondermeer wordt voorzien dat de provinciegriffier
aan ieder raadslid een exemplaar zendt van al hetgeen
in naam van de provincieraad en van de Bestendige
Deputatie gedrukt wordt;
Gelet op diverse wetgevingen waarin het Bestuursmemoriaal als voorgeschreven bekendmakingsmiddel wordt voorzien;
Gelet op artikel 255 van de Nieuwe Gemeentewet,
waarin de gemeenteraad wordt verplicht om jaarlijks
de abonnementskosten voor het Bestuursmemoriaal
in te schrijven in de begroting;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de verplichting opneemt om te voorzien in een papieren versie van het Bestuursmemoriaal in een bepaalde oplage of in een aanbod van abonnementen op een dergelijke papieren versie;
Overwegende dat in de Programmawet I van 24
december 2002 (BS 31/12/2002) wordt voorzien in
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Elke uitgave vermeldt uitdrukkelijk de naam van de
verantwoordelijke uitgever en het adres van de zetel
van de Provincie.
Art. 3 - De bekendmaking in het Bestuursmemoriaal
door het provinciebestuur gebeurt in vier exemplaren
die op papier gedrukt worden.
Eén exemplaar wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van het provinciebestuur, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Brugge. Een tweede, derde en vierde exemplaar worden gedeponeerd in de provinciale
bibliotheek en cultuurarchief, Provinciehuis Tolhuis,
Jan Van Eyckplein 1, 8000 Brugge, Ministerie van de
Vlaamse gemeenschap, afdeling Binnenlandse Aangelegenheden West-Vlaanderen, 8000 Brugge, Burg
4 en Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling
Provinciaal Gouvernement West-Vlaanderen, 8000
Brugge, Riddersstraat 13.
Art. 4 - Elke andere terbeschikkingstelling van het
publiek gebeurt via de webstek van het provinciebestuur (www.west-vlaanderen.be).
Op deze webstek ter beschikking gestelde publicaties
zijn de exacte reproducties in elektronisch formaat
van de in artikel 3 vermelde exemplaren op papier.
Art. 5 - De datum waarop, overeenkomstig artikel 4,
de terbeschikkingstelling via de webstek van het provinciebestuur gebeurt, is gelijk aan de datum die vermeld wordt op de gepubliceerde uitgave overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.
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Voor de in artikel 3 vermelde exemplaren gedeponeerd en in bewaring worden gegeven, wordt daarop
de datum waarop de terbeschikkingstelling via de
webstek van het provinciebestuur gebeurt alsmede de
naam, de functie en de handtekening van de provinciegriffier en het provinciezegel aangebracht.
Art. 6 - Voor het gebruik van de overeenkomstig artikel 4 via de webstek van het provinciebestuur ter
beschikking gestelde elektronische bestanden is geen
enkele vergoeding verschuldigd, noch voor de consultatie, noch voor verdere verwerking.
De bestanden mogen vrij gebruikt worden, zowel voor
persoonlijk als voor commercieel gebruik.
Art. 7 - De West-Vlaamse gemeenten en provincieraadsleden ontvangen per e-mail automatisch een
elektronische nieuwsbrief met de inhoudstafel van het
Bestuursmemoriaal en de link naar de provinciale
webstek.
Elke andere natuurlijke of rechtspersoon ontvangt op
verzoek de elektronische nieuwsbrief met de inhoudstafel van het Bestuursmemoriaal en de link naar de
provinciale webstek per e-mail.
Art. 8 - Onverminderd de reglementen inzake de
openbaarheid van bestuursdocumenten en de bepalingen in verband met het inzagerecht van provincieraadsleden, kan elk provincieraadslid op eenvoudig
verzoek, schriftelijk gericht tot de provinciegriffier,
een abonnement ontvangen op een fotokopie van een
schriftelijk exemplaar, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 2.
Art. 9 - Dit reglement treedt in werking op 1 maart
2003.
Brugge, 30 januari 2003
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost
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De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune
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Nr. 28 - Provinciale dienst voor cultuur - Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen 2003

Uiterste datum aanvragen deelnemingsformulieren
30 april 2003.

Cultuur 03/C IX/F-1

De deelnemingsformuliren met de identiteit van de
deelnemer dienen uiterlijk op 15 mei 2003 volledig
ingevuld in tweevoud teruggestuurd te worden naar
het Provinciehuis Boeverbos, dienst voor Cultuur,
t.a.v. mevrouw Chris Minten, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Sint-Andries, samen met:
- het curriculum vitae in één exemplaar
- een bewijs van inschrijving op de tabellen van de
architecten of op de lijsten van de architecten-stagiairs van de Orde van Architecten in België
- een voorstel 'waarnemer' (d.i. naam van een architect meedelen die op een van de tabellen van de Orde
van Architecten van West-Vlaanderen is ingeschreven, via de daartoe bestemde envelop 'waarnemer'
(cf. art. 12).

Brugge, 20 februari 2003
Hierna deel ik u de tekst mee van het reglement van
de Vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen 2003, vastgesteld door de
Bestendige Deputatie in zitting van 30 januari 2003
§ 102.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Reglement
Art. 1 - Wedstrijd
De Bestendige Deputatie van de provincieraad van
West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs voor
Architectuur uit.

Art. 7 - Terugsturen deelnemingsformulieren

De poststempel van de datum van verzending is daarbij bepalend.

Art. 2 - Architectuur

Art. 8 - Geldige deelneming

De prijs is bestemd voor alle architectuurrealisaties
die:
- ofwel van de hand zijn van architecten die ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op
de lijsten van de architecten-stagiairs van de Orde
van Architecten in West-Vlaanderen;
- ofwel van de hand zijn van architecten die ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op
de lijsten van de architecten-stagiairs van de Orde
van Architecten in België en tevens als noodzakelijke voorwaarde moeten gelegen zijn binnen de
geografische grenzen van de Provincie West-Vlaanderen.

Kort nà 15 mei 2003 ontvangt de deelnemer van het
Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, één exemplaar van zijn deelnemingsformulieren terug (zie art.
6) met de bevestiging dat hij/zij geldig is ingeschreven voor deelneming.
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd.

Art. 3 - Prijs
De prijs bedraagt 2.479 EUR. Aanvullend kunnen nog
premies toegekend worden.
Art. 4 - Deelnemer
Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen:
architecten ingeschreven op de tabel van de architecten of op de lijsten van architecten-stagiairs van de
Orde van Architecten in België.
Art. 5 - Taal
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het
Nederlands.
Art. 6 - Aanvragen deelnemingsformulieren
Aanvragen
De deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in het
Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
(tel. 050 40 35 49, fax 050 40 31 05,
chris.minten@west-vlaanderen.be)
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Art. 9 - Samenstelling deelnemingsdossier
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 1 en maximum 5 recente projecten voor
a.d.h.v. plannen en beeldmateriaal. Deze projecten
mogen niet eerder bekroond zijn in een architectuurprijs op regionaal, federaal of internationaal
niveau of ook niet in de Tweejaarlijkse Prijs voor
Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen
2000.
Met recent wordt bedoeld dat de gebouwen in
gebruik genomen werden tussen 1 januari 1999 en
31 december 2002.
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit:
- het deelnemingsformulier dat in één exemplaar
werd teruggestuurd kort na 15 mei 2003 (art. 8)
- plannen van het project(en) (max. op A3-formaat): inplantingsplan, grondplannen, doorsneden, gevels... met aanduiding van de schaal
- minimum drie foto's per project van het project
en zijn omgeving
- minimum drie foto's per project van het project
zelf
- minimum drie foto's per project van het interieur
van het project
- opgave van de totale kostprijs per project met een
opsplitsing per onderdeel
- verklarende nota van minimum 1 bladzijde per
voorgesteld project waarin de deelnemer
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zijn/haar concept aangeeft en zijn/haar visie toelicht.
De jury kan uiteraard maar belangstelling opbrengen voor een duidelijk en goed gestoffeerd deelnemingsdossier.

terugsturen van zijn dossier gebeurt op eigen risico
en verantwoordelijkheid.
De Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier.

Art. 10 - Inzenden deelnemingsdossier

Art. 14 - Uitslag

Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt
aangetekend per post uiterlijk op maandag 23 juni
2003 naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Chris Minten, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries. De poststempel van
de datum van verzending is daarbij bepalend.

De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs voor Architectuur van West-Vlaanderen wordt
pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging
door de Bestendige Deputatie schriftelijk meegedeeld
aan alle deelnemers.
De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers
wordt niet publiek bekend gemaakt.

Art. 11 - Jurering
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering:
- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 10)
- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de
voorwaarden vermeld in art. 9 a) en b).
De projecten worden beoordeeld aan de hand van de
deelnemingsdossiers. Eventueel kan een bezoek aan
een aantal geselecteerde projecten plaatsvinden.
Art. 12 - Juryleden
De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de
Bestendige Deputatie. Overeenkomstig het artikel 35
van het reglement van de Internationale Unie van
Architecten zal de jury samengesteld worden uit een
meerderheid van architecten ten opzichte van het totale aantal stemgerechtigde juryleden. Deze meerderheid van architecten dienen architecten te zijn die
ingeschreven zijn op de tabel van de architecten of op
de lijsten van de architecten-stagiairs van de Orde van
Architecten in België.
Een architect-waarnemer zal de deelnemers vertegenwoordigen.
Hiervoor zal bij de deelnemingsformulieren een
afzonderlijke envelop met de vermelding 'waarnemer'
gevoegd worden. Via die envelop moeten de deelnemers de naam opgeven van een architect, die op een
van de tabellen van de Orde van Architecten van WestVlaanderen ingeschreven moet zijn. Deze waarnemer
zal met meerderheid van stemmen gekozen worden.
Bij gelijk aantal stemmen is degene verkozen die het
langst op een van de tabellen van de Orde van Architecten van West-Vlaanderen is ingeschreven.
Ook de Orde van Architecten van West-Vlaanderen
kan zich laten vertegenwoordigen door een waarnemer. De waarnemers zullen opgeroepen worden om
alle verrichtingen van de jury bij te wonen, evenwel
zonder stemrecht.
Het secretariaat wordt waargenomen door de provinciale dienst Cultuur.
De namen van de juryleden worden pas bekend
gemaakt na afloop van de prijs.

Art. 15 - Terugbezorgen deelnemingsdossier
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat,
premiewinnaars en/of geselecteerden wordt eigendom van de Provincie West-Vlaanderen.
Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van
de deelnemers. Ze zullen door de Provincie WestVlaanderen aangetekend teruggestuurd worden.
Art. 16 - Reproductierecht
Indien er voldoende kwaliteit aanwezig is bij de
inzendingen behoudt de Provincie West-Vlaanderen
zich het recht voor op één of meer plaatsen een tentoonstelling te organiseren met (een selectie uit) de
(geselecteerde) inzendingen, door de jury daartoe
gemaakt in het kader van de prijs. De modaliteiten
hiertoe worden bepaald door de Bestendige Deputatie, op voorstel van de jury.
De deelnemer verleent aan de Provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle publicaties in verband met deze prijs.
Art. 17 - Discussie
De uitslag van de prijs, bekrachtigd door de Bestendige Deputatie, is onherroepelijk.
Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht worden door
de Bestendige Deputatie, zo nodig na advies van de
jury.
Art. 18 - Instemming
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Provinciale Prijs
voor Architectuur van West-Vlaanderen impliceert de
instemming met het reglement. De deelnemer gaat de
verbintenis aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Bestendige Deputatie en af te zien van
elke gerechtsvordering of briefwisseling dienaangaande.

Art. 13 - Verzekering en transport
De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden en het
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Nr. 29 - Gehandicaptenbeleid - Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische
toelage aan gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van kinderen met een ernstige handicap. Wijziging van het grensbedrag van het inkomen en van de toelage per kind dat voldoet aan de
voorwaarden bedoeld in artikel 2,3

8200 Sint-Andries
Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden.
Met hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Dienst Welzijn - Sectie A
Nr. P2003/8/1/0405/1
Brugge, 20 februari 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Dames en heren,
Ik heb de eer u mede te delen dat de Bestendige Deputatie, op grond van artikel 6 van het provinciaal reglement dd. 4 februari 1993, houdende toekenning van
een sociaal-pedagogische toelage wegens thuisverzorging van bepaalde gehandicapte kinderen, op 30
januari 2003 beslist heeft de grensbedragen te wijzigen. Met ingang van 1 september 2002 zullen de volgende bedragen gelden:
Het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende
dienstjaar van de ouders mag een vastgesteld grensbedrag niet overschrijden.
Tot twee personen ten laste bedroeg het grensbedrag
20.330 EUR. Per persoon ten laste meer werd dit
grensbedrag telkens met 250 EUR verhoogd.
Voor het aanvraagjaar 2003 gelden volgende grensbedragen:
Aantal personen ten laste

Grensbedrag

tot.

20.580 EUR
21.580 EUR
22.580 EUR
23.580 EUR
24.580 EUR
25.580 EUR
26.580 EUR

2
3
4
5
6
7
8

Per persoon ten laste boven de 8 wordt het grensbedrag telkens met 1.000 EUR verhoogd.
Mag ik u verzoeken bij uw contacten met de inwoners uit uw gemeente de betrokkenen hierover te willen inlichten.
De gezinnen die in het jaar 2003 voor deze toelage in
aanmerking zouden kunnen komen en tijdens het eerste kwartaal 2003 geen nieuw aanvraagformulier zouden toegestuurd krijgen, kunnen een verzoek om deze
toelage te bekomen sturen naar volgend adres:
De Bestendige Deputatie van de Provincie WestVlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Dienst Welzijn
Koning Leopold III-laan 41
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Nr. 30 - Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag
Vl.Gem.I.3/03/991/209-1
Brugge, 20 februari 2003
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u een omzendbrief van het Federale Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
alsook een lijst van wijzigingen die voor diverse instellingen moeten aangebracht worden, ter kennis te brengen.
De Gouverneur,
Paul BREYNE
Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Adres:
Pachecolaan 19 pb 5 - B-1010 Brussel - 02 210 45 11
Bezoekadres:
Rijksadministratief Centrum - Vesaliusgebouw
Toegang via: Koningsstraat - Congreskolom
http://www.minsoc.fgov.be
Bestuur van de Gezondheidszorgen
Boekhouding en beheer van de ziekenhuizen
telefoon 02 210 47 34
fax 02 210 47 60
vragen naar: Jozef Desimpel
e-mail: Jozef.Desimpel@health.fgov.be
Omzendbrief aan de gouverneur van de Provincie
Betreft: Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag
Mijnheer de gouverneur,
In aansluiting met alle voorgaande omzendbrieven betreffende de lijsten der prijzen die door de ziekenhuizen dienen aangerekend sedert 1 januari 1967, heb ik de eer u hierbijgaand de wijzigingen mee te delen die voor diverse instellingen moeten aangebracht worden.
Ik zou u dank weten, mijnheer de gouverneur, deze gegevens ter kennis te willen brengen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van uw Provincie.
Namens de Minister,
Voor de Directeur-generaal,
De Adviseur-generaal,
(get.) M. Tasiaux
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Prijs per verpleegdag
Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver- Univ. toepleegdagen lage per
aan 100%
dag

Deel staat

Deel ZIV

2018
2020
2060
2100
2170
2200
2300
2300
2390
2400
2440
2500
2610
2650
2800
2800
2820
2830
2840
2880
2930

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Turnhout
Turnhout
Malle
Mol
Geel
Lier
Wilrijk
Edegem
Mechelen
Mechelen
Bonheiden
Willebroek
Reet
Bornem
Brasschaat

242,00
292,01
197,62
199,92
198,27
194,90
211,55
212,36
216,74
224,09
217,03
207,52
283,80
395,21
189,91
210,32
223,23
184,15
234,78
231,81
232,44

4,23
2,46
1,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,34
18,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

62,72
73,69
49,87
49,18
48,77
47,95
52,04
52,24
53,32
55,13
53,39
51,05
71,58
111,01
46,72
51,74
54,91
45,30
57,76
57,03
57,18

179,28
218,32
147,75
150,74
149,50
146,95
159,51
160,12
163,42
168,96
163,64
156,47
212,22
284,20
143,19
158,58
168,32
138,85
177,02
174,78
175,26

2060 Antwerpen

991,73

0,00

243,97

747,76

2050 Antwerpen Linkero

143,32

0,00

35,26

108,06

2440
2530
2570
2640
2980

Geel
Boechout
Duffel
Mortsel
Zoersel

157,06
155,44
152,50
141,62
165,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38,64
38,24
37,52
34,84
40,79

118,42
117,20
114,98
106,78
125,04

2020
2060
2300
2500
2610
2800
2930
2930

Antwerpen
Antwerpen
Turnhout
Lier
Wilrijk
Mechelen
Brasschaat
Brasschaat

373,38
382,15
397,52
377,35
385,47
392,55
383,49
375,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

91,85
94,01
97,79
92,83
94,83
96,57
94,34
92,29

281,53
288,14
299,73
284,52
290,64
295,98
289,15
282,88

2000
2018
2020
2050

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen Linkero

180,15
141,71
145,69
137,68

0,00
0,00
0,00
0,00

44,32
34,86
35,84
33,87

135,83
106,85
109,85
103,81

ANTWERPEN - Type A
100
009
231
682
317
308
090
063
536
102
709
097
099
300
055
026
689
056
314
104
710

Sint-Vincentiusziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
AZ Jan Palfijn - Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
AZ Sint-Jozef
Sint-Elisabethziekenhuis
AZ Sint-Jozef
Heilig Hartziekenhuis
AZ Sint-Dimpna
Heilig Hartziekenhuis
AZ Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Universitair Ziekenhuis
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten
Imeldaziekenhuis
AZ Van Enschodt
AZ Heilige Familie
Sint-Jozefkliniek
Algemeen Ziekenhuis Klina

ANTWERPEN - Type BRA
231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
ANTWERPEN - Type G
236 Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
ANTWERPEN - Type P
939
936
970
902
937

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen
Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertushuis
Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus
Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

ANTWERPEN - Type PAL
009
231
063
097
099
026
241
710

Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Sint-Elisabethziekenhuis
Heilig Hartziekenhuis
AZ Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten
Kliniek De Mick
Algemeen Ziekenhuis Klina

ANTWERPEN - Type Sp
659
189
009
236

APRA-Kliniek
Joods Geriatrisch Centrum
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

231
682
317
308
046
097
026
689
241
088

Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
AZ Jan Palfijn - Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
Verpleeginrichting De Dennen
Heilig Hartziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten
Imeldaziekenhuis
Kliniek De Mick
Verpleegtehuis Joostens

2060
2100
2170
2200
2390
2500
2800
2820
2930
2980

Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Malle
Lier
Mechelen
Bonheiden
Brasschaat
Zoersel

Prijs ver- Univ. toepleegdagen lage per
aan 100%
dag

Deel staat

Deel ZIV

222,26
151,10
118,66
242,88
137,35
178,01
208,83
150,71
141,90
130,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54,68
37,17
29,19
59,75
33,79
43,79
51,37
37,07
34,91
32,04

167,58
113,93
89,47
183,13
103,56
134,22
157,46
113,64
106,99
98,20

1340 Ottignies
1400 Nivelles

238,13
216,05

0,00
0,00

58,58
53,15

179,55
162,90

1340
1367
1410
1420
1450

228,71
434,87
163,20
170,89
369,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56,26
106,98
40,15
42,04
90,82

172,45
327,89
123,05
128,85
278,35

1300 Wavre
1340 Ottignies

383,45
382,68

0,00
0,00

94,33
94,14

289,12
288,54

1300 Wavre
1410 Waterloo

135,38
133,67

0,00
0,00

33,30
32,88

102,08
100,79

1000
1000
1000
1020
1020
1040
1070
1070
1082
1090
1180
1180
1200

Brussel
Brussel
Brussel
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Anderlecht
Berchem-Sainte-Ag
Jette
Ukkel
Ukkel
Sint-Lambrechts-W

245,25
360,57
394,57
609,87
252,44
237,52
261,09
356,75
209,16
366,37
231,05
229,75
406,24

0,00
5,14
10,39
0,00
2,27
0,00
0,00
17,48
0,00
17,26
0,00
0,00
20,00

60,33
92,58
104,90
150,03
63,81
58,43
64,23
100,94
51,45
103,14
56,84
56,52
115,02

184,92
267,99
289,67
459,84
188,63
179,09
196,86
255,81
157,71
263,23
174,21
173,23
291,22

1000
1080
1082
1090
1200

Brussel
Molenbeek-Saint-Je
Berchem-Sainte-Ag
Jette
Sint-Lambrechts-W

121,14
123,31
155,20
139,87
110,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29,80
30,33
38,18
34,41
27,10

91,34
92,98
117,02
105,46
83,05

BRABANT WALLON - Type A
043 Clinique Saint-Pierre
346 CH de Tubize-Nivelles
BRABANT WALLON - Type P
912
949
700
923
915

Centre Neurologique William Lennox
Les Feux Follets
Clinique Dr. Derscheid
Association 'Le Domaine'
La Petite Maison

Ottignies
Huppaye
Waterloo
Braine-l'Alleud
Chastre

BRABANT WALLON - Type PAL
413 Clinique Champ Ste-Anne
043 Clinique Saint-Pierre
BRABANT WALLON - Type Sp
413 Clinique Champ Ste-Anne
700 Clinique Dr. Derscheid
BRUSSEL - Type A
110
076
079
150
077
087
723
406
547
143
332
111
403

Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital universitaire Saint-Pierre
Institut Jules Bordet
HUDERF
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Ste-Anne St-Rémi St-Etienne
Clinique Universitaire Erasme
CH François Rabelais
Academisch Ziekenhuis VUB
Asbl CHIREC
Asbl Clinique de l'Europe
Cliniques Universitaires Saint-Luc

BRUSSEL - Type G
408
404
038
053
051
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Institut Pachéco
Centre Méd. Soc. et de Repos 'Val des F'
Psychogeriatrisch Centrum
Magnolia
Centre Médical Gériatrique
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver- Univ. toepleegdagen lage per
aan 100%
dag

Deel staat

Deel ZIV

1030
1050
1050
1050
1070
1090
1180
1180
1200

Schaarbeek
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Anderlecht
Jette
Ukkel
Ukkel
Sint-Lambrechts-W

149,01
169,30
178,01
65,90
470,12
162,16
211,51
167,54
381,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36,66
41,65
43,79
16,21
115,65
39,89
52,03
41,21
93,81

112,35
127,65
134,22
49,69
354,47
122,27
159,48
126,33
287,52

1000
1000
1020
1040
1180

Brussel
Brussel
Laken
Etterbeek
Ukkel

409,31
400,83
386,07
392,50
375,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,69
98,60
94,97
96,56
92,46

308,62
302,23
291,10
295,94
283,40

1000
1020
1020
1020
1040
1070
1080
1082
1082
1090
1180
1200

Brussel
Laken
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Molenbeek-Saint-Je
Berchem-Sainte-Ag
Berchem-Sainte-Ag
Jette
Ukkel
Sint-Lambrechts-W

168,47
195,48
209,26
190,09
154,89
357,92
106,70
291,90
82,86
114,69
222,94
132,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41,44
48,09
51,48
46,76
38,10
88,05
26,25
71,81
20,38
28,21
54,84
32,63

127,03
147,39
157,78
143,33
116,79
269,87
80,45
220,09
62,48
86,48
168,10
100,02

6000
6000
6041
6060
6110
6460
7000
7000
7060
7100
7100
7301
7331
7500
7500
7700

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-le-Tilleul
Chimay
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-Saint-Paul
Hornu
Baudour
Tournai
Tournai
Mouscron

290,00
278,94
247,24
263,41
362,11
255,71
222,86
244,92
221,61
246,60
248,55
234,59
213,73
209,39
191,60
230,49

1,16
0,00
0,00
0,00
2,34
0,00
0,00
1,29
0,00
1,86
0,00
0,00
0,84
0,00
0,00
0,00

72,21
68,62
60,82
64,80
90,84
62,90
54,82
61,22
54,52
62,07
61,14
57,71
53,21
51,51
47,13
56,70

217,79
210,32
186,42
198,61
271,27
192,81
168,04
183,70
167,09
184,53
187,41
176,88
160,52
157,88
144,47
173,79

1.055,57

0,00

259,67

795,90

BRUSSEL - Type P
946
976
997
916
980
926
935
948
927

CH Jean Titeca
Clinique Sanatia
Psychosociaal Centrum Sint-Alexius
Le Bivouac
L'Equipe
Clinique Sans Souci
La Ramée
Clinique Fond'Roy
Parhélie

BRUSSEL - Type PAL
110
076
077
087
111

Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital universitaire Saint-Pierre
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
asbl Clinique de l'Europe

BRUSSEL - Type Sp
408
083
539
077
087
406
404
547
038
053
111
403

Institut Pachéco
Résidence Heysel Brugmann
Centre de Trauma. et de Réadaptation
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
Centre Méd. Soc. et de Repos 'Val des F'
CH François Rabelais
Psychogeriatrisch Centrum
Magnolia
asbl Clinique de l'Europe
Cliniques Universitaires Saint-Luc

HAINAUT - Type A
718
027
409
010
325
249
266
254
007
096
146
410
008
534
071
247

CHU De Charleroi
CH Notre Dame Reine Fabiola
Clinique Notre-Dame de Grâce
Hôpital Saint-Jozeph, Ste-Thérèse et IMT
CHU A. Vésale
Centre de Santé des Fagnes
CH Régional St-Joseph ASBL Warquign
Hôpital Ambroise Paré
Centre Hospitalier de la Haute Senne
CHU Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
Asbl Providence des Malades et Mutual
Réseau Hospitalier de la Médecine socia
Centre Hospitalier Régional de Tournai
Clinique Notre-Dame
CH de Mouscron

HAINAUT - Type BRA
010 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thérèse et IMT
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver- Univ. toepleegdagen lage per
aan 100%
dag

Deel staat

Deel ZIV

6001
7000
7170
7500
7603
7620
7900

Marcinelle
Mons
Manage
Tournai
Bon-Secours
Wez-Velvain
Leuze-en Hainaut

429,49
141,14
132,43
126,93
147,30
149,92
139,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

105,65
34,72
32,58
31,22
36,24
36,88
34,42

323,84
106,42
99,85
95,71
111,06
113,04
105,49

6060
6110
7000
7000
7063
7500
7500

Gilly
Montigny-le-Tilleul
Mons
Mons
Neufvilles
Tournai
Tournai

369,30
373,55
396,10
400,13
414,02
391,13
370,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90,85
91,89
97,44
98,43
101,85
96,22
91,15

278,45
281,66
298,66
301,70
312,17
294,91
279,37

6000
6000
6041
6060
6110
7000
7000
7060
7100
7100
7301
7331
7500
7700

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-le-Tilleul
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-Saint-Paul
Hornu
Baudour
Tournai
Mouscron

212,81
170,08
222,09
228,04
157,28
206,70
168,30
257,60
239,13
109,23
158,00
177,79
137,42
220,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52,35
41,84
54,63
56,10
38,69
50,85
41,40
63,37
58,83
26,87
38,87
43,74
33,81
54,32

160,46
128,24
167,46
171,94
118,59
155,85
126,90
194,23
180,30
82,36
119,13
134,05
103,61
166,50

4000
4000
4000
4000
4040
4100
4500
4700
4780
4800
4960

Liège
Liège
Liège
Rocourt
Herstal
Seraing
Huy
Eupen
Sankt-Vith
Verviers
Malmédy

280,39
244,20
426,81
285,47
208,00
226,23
208,80
262,37
198,03
209,49
211,71

3,78
0,00
15,02
0,00
0,00
0,77
0,63
0,00
0,00
0,00
0,00

71,83
60,07
116,32
70,23
51,17
56,23
51,84
64,54
48,72
51,53
52,08

208,56
184,13
310,49
215,24
156,83
170,00
156,96
197,83
149,31
157,96
159,63

4000 Liège

1.044,02

0,00

256,83

787,19

4000 Liège

186,73

0,00

45,94

140,79

HAINAUT - Type P
941
951
904
974
922
905
950

Hôpital de Jour
Hôp. Psych. du Chênes aux Haies
Centre Psych. St-Bernard
Hôp. Psych. 'Les Marronniers'
Clinique Neuro-Psychiatrique
Institut Psychiatrique St Charles
Inst. Psych. St-Jean de Dieu

HAINAUT - Type PAL
010
325
254
266
721
071
534

Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thérèse et IMT
CHU A. Vésale
Hôpital Ambroise Paré
CH Régional St-Joseph ASBL Warquign
Maison Marie Immaculée
Clinique Notre-Dame
Centre Hospitalier Régional de Tournai

HAINAUT - Type Sp
027
718
409
010
325
266
254
007
096
146
410
008
534
247

CH Notre Dame Reine Fabiola
CHU De Charleroi
Clinique Notre-Dame de Grâce
Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thérèse et IMT
CHU A. Vésale
CH Régional St-Joseph ASBL Warquign
Hôpital Ambroise Paré
Centre Hospitalier de la Haute Senne
CHU Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
Asbl Providence des Malades et Mutual
Réseau Hospitalier de la Médecine socia
Centre Hospitalier Régional de Tournai
CH de Mouscron

LIEGE - Type A
412
152
707
158
023
042
068
015
257
020
004

CHR de la Citadelle
Les Cliniques Saint-Joseph
CHU Notre-Dame des Bruyères
Centre Hospitalier St-Vincent Ste-Elisab
Clinique André Renard
CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Hospitalier Hutois
Hôpital Saint-Nicolas
Clinique St-Joseph
CHR Peltzer-La Tourelle
Clinique Reine Astrid

LIEGE - Type BRA
707 CHU Notre-Dame des Bruyères
LIEGE - Type G
037 Les Cliniques de l'IPAL
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver- Univ. toepleegdagen lage per
aan 100%
dag

Deel staat

Deel ZIV

4000
4000
4000
4841
4990

Liège
Liège
Glain
Henri-Chapelle
Lierneux

104,46
175,49
144,62
159,52
156,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25,70
43,17
35,58
39,24
38,58

78,76
132,32
109,04
120,28
118,25

4000
4000
4100
4850

Liège
Liège
Seraing
Moresnet

391,30
373,00
392,46
507,99

0,00
0,00
0,00
0,00

96,26
91,76
96,55
124,97

295,04
281,24
295,91
383,02

4000
4000
4000
4100
4557
4987

Liège
Liège
Liège
Seraing
Fraiture
La Gleize

152,46
352,74
299,94
265,04
163,57
140,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37,51
86,77
73,79
65,20
40,24
34,47

114,95
265,97
226,15
199,84
123,33
105,67

3500
3500
3550
3600
3680
3700
3800
3920

Hasselt
Hasselt
Heusden-Zolder
Genk
Maaseik
Tongeren
Sint-Truiden
Lommel

276,01
202,31
229,28
288,29
229,53
224,55
209,36
203,43

1,85
0,00
0,00
1,85
0,00
0,00
0,00
0,00

69,29
49,77
56,40
72,31
56,46
55,24
51,50
50,04

206,72
152,54
172,88
215,98
173,07
169,31
157,86
153,39

3600
3621
3740
3800
3800

Genk
Rekem
Bilzen
Sint-Truiden
Sint-Truiden

591,85
127,33
169,41
142,66
162,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

145,60
31,30
41,67
35,09
39,98

446,25
95,93
127,74
107,57
122,54

3500
3600
3700
3920

Hasselt
Genk
Tongeren
Lommel

373,82
375,68
393,57
377,42

0,00
0,00
0,00
0,00

91,96
92,42
96,82
92,85

281,86
283,26
296,75
284,57

3500
3500
3600
3680
3800
3900

Hasselt
Hasselt
Genk
Maaseik
Sint-Truiden
Overpelt

164,71
193,95
148,18
224,65
275,84
149,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40,52
47,71
36,45
55,26
67,86
36,87

124,19
146,24
111,73
169,39
207,98
113,01

LIEGE - Type P
964
972
925
954
908

Hôp. de Jour 'La Clé'
Centre Hospitalier Psych. 'Petit Bourgogn
Clinique Notre-Dame des Anges
Clin. Psych. Frères Alexiens
Centre Hospitalier Spécialisé 'L'Accueil'

LIEGE - Type PAL
152
037
042
722

Les Cliniques Saint-Joseph
Les Cliniques de l'IPAL
CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
MRS St-Joseph

LIEGE - Type Sp
037
412
152
042
242
822

Les Cliniques de l'IPAL
CHR de la Citadelle
Les Cliniques Saint-Joseph
CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Neurologique
Centre de Revalidation de la prov. De Li

LIMBURG - Type A
243
159
714
371
717
716
715
719

Virga Jesse Ziekenhuis AV
AZ Salvator - Sint-Ursula
Sint-Franciskusziekenhuis
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

LIMBURG - Type P
989
909
952
991
953

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 'Dae
Medisch Centrum Sint-Jozef
Psychiatrisch Centrum 'Ziekeren'
Psychiatrisch Ziekenhuis 'Sancta Maria'

LIMBURG - Type PAL
243
371
716
719

Virga Jesse Ziekenhuis AV
Ziekenhuis Oost-Limburg
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

LIMBURG - Type Sp
159
243
371
717
715
116

AZ Salvator - Sint-Ursula
Virga Jesse Ziekenhuis AV
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
MS- en revalidatiecentrum
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver- Univ. toepleegdagen lage per
aan 100%
dag

Deel staat

Deel ZIV

LUXEMBOURG - Type A
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
164 Intercommunale hospitalière Famène Ard

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevign
6900 Marche-en Famenne

234,69
223,15
228,79

0,00
0,00
0,00

57,73
54,89
56,28

176,96
168,26
172,51

6880 Bertrix

165,33

0,00

40,67

124,66

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevign

395,16
380,71

0,00
0,00

97,21
93,65

297,95
287,06

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevign

141,68
177,10

0,00
0,00

34,85
43,57

106,83
133,53

5000
5000
5004
5060
5500
5530

253,00
284,99
204,21
159,31
200,72
335,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,22

62,24
70,11
50,24
39,19
49,38
94,76

190,76
214,88
153,97
120,12
151,34
240,74

5002 Saint-Servais
5100 Dave
5190 Spy

143,14
144,79
397,29

0,00
0,00
0,00

35,21
35,62
97,73

107,93
109,17
299,56

5000 Namur
5060 Auvelais

413,11
372,39

0,00
0,00

101,63
91,61

311,48
280,78

5060 Auvelais
5500 Dinant
5530 Yvoir

200,73
276,39
374,55

0,00
0,00
0,00

49,38
67,99
92,14

151,35
208,40
282,41

9000
9000
9000
9000
9000
9100
9140
9160
9200
9300
9300

193,57
231,52
228,72
361,56
226,29
226,08
243,23
202,34
197,17
355,60
211,19

0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47,62
56,95
56,27
104,02
55,67
55,62
59,83
49,78
48,50
87,48
51,95

145,95
174,57
172,45
257,54
170,62
170,46
183,40
152,56
148,67
268,12
159,24

LUXEMBOURG - Type P
985 Inst. Neuro-Psych. 'La Clairière'
LUXEMBOURG - Type PAL
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
LUXEMBOURG - Type Sp
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
NAMUR - Type A
166
006
706
103
264
039

Clinique Ste-Elisabeth
CHR de Namur
Clinique Saint-Luc
CH du Val de Sambre
CH de Dinant
Cliniques Universitaires de Mont-Godinn

Namur
Namur
Bouge
Auvelais
Dinant
Yvoir

NAMUR - Type P
955 Inst. Psych. Beau Vallon
986 Inst. Psych. Saint-Martin
938 Centre Psychiatrique 'Les Goélands'
NAMUR - Type PAL
720 Foyer Saint-François
103 CH du Val de Sambre
NAMUR - Type Sp
103 CH du Val de Sambre
264 CH de Dinant
039 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne
OOST-VLAANDEREN - Type A
326
017
290
670
713
256
595
265
012
126
176

240

AZ Volkskliniek
AZ Maria Middelares - Sint-Jozef
AZ Sint-Lucas
Universitair Ziekenhuis
AZ Jan Palfijn - Gent
AZ Waasland
AZ Maria Middelares
Stadskliniek
AZ Sint-Blasius
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Lokeren
Dendermonde
Aalst
Aalst
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

550
217
170
134
222

AZ Zusters van Barmhartigheid
AZ Sint-Elisabeth
Auroraziekenhuis AV
Sint-Vincentiusziekenhuis
Heilig Hartkliniek

9600
9620
9700
9800
9900

Ronse
Zottegem
Oudenaarde
Deinze
Eeklo

Prijs ver- Univ. toepleegdagen lage per
aan 100%
dag

Deel staat

Deel ZIV

220,71
234,18
205,80
240,78
220,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54,29
57,61
50,63
59,23
54,18

166,42
176,57
155,17
181,55
166,08

9000 Gent

969,45

0,00

238,48

730,97

9000
9000
9051
9060
9090
9100
9100
9340
9620
9860
9900
9940

Gent
Gent
Sint-Denijs-Westrem
Zelzate
Melle
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Lede
Zottegem
Oosterzele
Eeklo
Sleidinge

143,53
151,74
160,78
165,78
171,66
158,84
161,23
159,61
127,40
141,27
150,25
155,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35,31
37,33
39,55
40,78
42,23
39,07
39,66
39,26
31,34
34,75
36,96
38,22

108,22
114,41
121,23
125,00
129,43
119,77
121,57
120,35
96,06
106,52
113,29
117,14

9000
9000
9000
9140
9200
9300
9600

Gent
Gent
Gent
Temse
Dendermonde
Aalst
Ronse

389,20
365,27
401,53
369,79
362,76
387,56
387,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

95,74
89,86
98,78
90,97
89,24
95,34
95,41

293,46
275,41
302,75
278,82
273,52
292,22
292,42

9000
9000
9100
9140
9200
9300
9300
9600
9700
9820
9880

Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Dendermonde
Aalst
Aalst
Ronse
Oudenaarde
Merelbeke
Aalter

179,34
160,98
200,67
205,19
128,84
192,26
229,96
182,67
159,42
126,76
141,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44,12
39,60
49,36
50,48
31,69
47,30
56,57
44,94
39,22
31,18
34,72

135,22
121,38
151,31
154,71
97,15
144,96
173,39
137,73
120,20
95,58
106,40

1500
1800
3000
3000
3000
3290
3300

Halle
Vilvoorde
Leuven
Leuven
Leuven
Diest
Tienen

175,60
231,20
422,70
238,73
227,24
211,15
182,97

0,00
0,00
15,25
0,00
0,00
0,00
0,00

43,20
56,88
115,48
58,73
55,90
51,94
45,01

132,40
174,32
307,22
180,00
171,34
159,21
137,96

OOST-VLAANDEREN - Type BRA
670 Universitair Ziekenhuis
OOST-VLAANDEREN - Type P
900
958
930
978
959
960
918
988
911
914
956
992

Fusieziekenhuis PC Dr. Guislain
Psychiatrisch Ziekenhuis Sin-Jan de Deo
Neuropsychiatrische Kliniek Sint-Camillus
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist
Psychiatrisch Centrum 'Caritas'
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia
Psychiatrisch Ziekenhuis en Revalidatiecentrum
Psychiatrisch Ziekenhuis 'Zoete Nood Gods'
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus
Kliniek 'De Pelgrim'
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
Psychiatrisch Centra Sleidinge

OOS-VLAANDEREN - Type PAL
670
290
713
595
012
176
550

Universitair Ziekenhuis
AZ Sint-Lucas
AZ Jan Palfijn - Gent
AZ Maria Middelares
AZ Sint-Blasius
Fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
AZ Zusters van Barmhartigheid

OOST-VLAANDEREN - Type Sp
713
326
256
595
012
126
176
550
170
095
216

AZ Jan Palfijn - Gent
AZ Volkskliniek
AZ Waasland
AZ Maria Middelares
AZ Sint-Blasius
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
AZ Zusters van Barmhartigheid
Auroraziekenhuis AV
SV Medisch Sociale Intercommunale Ve
Verpleeginrichting Veilige Have

VLAAMS-BRABANT - Type A
106
204
322
060
108
712
109

Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria - Roos d
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Universitaire Ziekenhuizen KUL
Vereniging UZ Sint-Pieter
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart
Algemeen Ziekenhuis Diest
AZ Heilig Hart
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Erk

Ziekenhuis
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Prijs ver- Univ. toepleegdagen lage per
aan 100%
dag

Deel staat

Deel ZIV

VLAAMS-BRABANT - Type BRA
060 Vereniging UZ Sint-Pieter

3000 Leuven

992,26

0,00

244,10

748,16

1850
3000
3000
3000
3000
3070
3290
3300
3360

Grimbergen
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Kortenberg
Diest
Tienen
Bierbeek

169,13
147,51
152,80
297,91
125,99
183,91
181,64
183,14
157,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41,61
36,29
37,59
73,29
30,99
45,24
44,68
45,05
38,70

127,52
111,22
115,21
224,62
95,00
138,67
136,96
138,09
118,62

1500
1800
3000
3000

Halle
Vilvoorde
Leuven
Leuven

379,31
404,18
375,65
351,64

0,00
0,00
0,00
0,00

93,31
99,43
92,41
86,50

286,00
304,75
283,24
265,14

1500
1602
1670
1820
3000
3000
3120
3300

Halle
Vlezenbeek
Pepingen
Melsbroek
Leuven
Leuven
Tremelo
Tienen

153,97
260,40
170,46
182,07
257,31
184,48
150,76
153,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37,88
64,06
41,93
44,79
63,30
45,38
37,09
37,82

116,09
196,34
128,53
137,28
194,01
139,10
113,67
115,93

8000
8300
8310
8340
8400
8400
8500
8630
8700
8790
8800
8800
8820
8870
8900

Brugge
Knokke
Assebroek
Sijsele
Oostende
Oostende
Kortrijk
Veurne
Tielt
Waregem
Roeselare
Roeselare
Torhout
Izegem
Ieper

267,95
249,34
223,95
228,36
222,96
206,39
218,81
239,42
196,56
198,60
238,33
202,54
217,13
215,31
199,71

2,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67,66
61,34
55,09
56,18
54,85
50,77
53,83
58,90
48,35
48,86
58,63
49,82
53,41
52,97
49,13

200,29
188,00
168,86
172,18
168,11
155,62
164,98
180,52
148,21
149,74
179,70
152,72
163,72
162,34
150,58

8870 Izegem

153,07

0,00

37,66

115,41

8000 Brugge

202,32

0,00

49,77

152,55

VLAAMS-BRABANT - Type P
944
907
934
945
931
943
942
947
975

Psychiatrische Kliniek Sint-Alexius
Psycho-Geriatrisch Centrum
Psycho-Sociaal Centrum
Universitair Psychiatrisch Centrum 'Sal'
Nakuurhome Papiermoleken, Campus Emr
Universitair Centrum Sint-Jozef
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-

VLAAMS-BRABANT - Type PAL
106
204
108
060

Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria - Roos d
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart
Vereniging UZ Sint-Pieter

VLAAMS-BRABANT - Type Sp
106
499
040
693
322
108
066
109

Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria - Roos d
Ziekenhuis De Bijtjes - Koninklijke Inste
Centrum H. Vander Stokken
Nationaal Multiple Sclerose Centrum
Universitaire Ziekenhuizen KUL
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart
Psychogeriatrisch Centrum
AZ Heilig Hart

WEST-VLAANDEREN - Type A
049
392
140
032
067
525
396
310
395
397
117
002
378
124
057

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan AV
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw ter Linden
Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas - Sint-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
Ziekenhuis Henri Serruys
AZ Damiaan Oostende
AZ Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe
Sint-Augustinuskliniek
Sint-Andriesziekenhuis
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Stedelijk Ziekenhuis
Sint-Rembertziekenhuis
Sint-Jozefkliniek
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

WEST-VLAANDEREN - Type G
058 Revalidatiecentrum Ten Bos
WEST-VLAANDEREN - Type P
987 Psychotherapeutisch Centrum 'Rustenburg'
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963
528
982
901
961
962

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw
Kliniek Heilige Familie
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Kliniek Sint-Jozef
Psychiatrisch Centrum Heilig Hart
Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw

8200
8500
8730
8740
8900
8930

Sint-Andries
Kortrijk
Beernem
Pittem
Ieper
Menen

155,31
208,62
139,66
202,79
140,84
137,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38,21
51,32
34,36
49,89
34,65
33,77

117,10
157,30
105,30
152,90
106,19
103,50

8000
8400
8500
8800
8900

Brugge
Oostende
Kortrijk
Roeselare
Ieper

373,04
374,67
368,18
368,62
387,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

91,77
92,17
90,57
90,68
95,38

281,27
282,50
277,61
277,94
292,33

8000
8310
8340
8400
8500
8610
8670
8790
8800
8870
8940

Brugge
Assebroek
Sijsele
Oostende
Kortrijk
Kortemark
Oostduinkerke
Waregem
Roeselare
Izegem
Wervik

186,74
207,56
178,20
139,87
186,58
133,78
147,68
196,84
207,96
122,55
143,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45,94
51,06
43,84
34,41
45,90
32,91
36,33
48,42
51,16
30,15
35,28

140,80
156,50
134,36
105,46
140,68
100,87
111,35
148,42
156,80
92,40
108,15

WEST-VLAANDEREN - Type PAL
049
525
396
117
057

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan AV
AZ Damiaan Oostende
AZ Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

WEST-VLAANDEREN - Type Sp
049
140
032
679
396
031
676
397
117
058
649

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan AV
Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas - Sint-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie
AZ Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe
Verpleegtehuis Godtsvelde
Koningin Elisabeth Instituut
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Revalidatiecentrum Ten Bos
Sint-Janshospitaal

Wijzigingen
ANTWERPEN: Fusieziekenhuis Sint-Vincentius A1
1.1.2001
1.4.2001
1.5.2001
1.6.2001
1.7.2001
1.10.2001
1.12.2001
1.1.2002
1.2.2002
1.3.2002

6.896 (€ 170,95)
7.067 (€ 175,19)
7.080 (€ 175,51)
7.206 (€ 178,63)
7.214 (€ 178,83)
7.726 (€ 180,37)
7.397 (€ 183,37)
177,84
177,12
196,78

1.695 + 115
1.738 + 115
1.741 + 115
1.772 + 117
1.774 + 117
1.790 + 117
1.820 + 117
43,74 + 2,90
43,54 + 2,96
48,46 + 2,96
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5.086
5.214
5.224
5.317
5.323
5.369
5.460
131,20
130,62
145,36
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Nr. 31 - Omzendbrief GPI-32L betreffende de
richtlijnen en formaliteiten die moeten gevolgd
worden in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 20 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-32L betreffende de richtlijnen
en formaliteiten die moeten gevolgd worden in het
raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader
van de politiediensten.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 7 februari 2003 (blz. 5475 tot 5484).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE

244

BESTUURSMEMORIAAL NR. 5 - 26 FEBRUARI 2003

Nr. 32 - Omzendbrief GPI-15quater houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van
CALog - personeel in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 20 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-15quater houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd
op twee niveaus.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 13 februari 2003 (blz. 7364 tot 7366).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 33 - Omzendbrief GPI-11bis: bijkomende
richtlijnen inzake de evaluatie van het personeel
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 20 februari 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-11bis: bijkomende richtlijnen
inzake de evaluatie van het personeel.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 29 januari 2003 (blz. 3753 tot 3754).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Heffing voor het aanslagjaar 2003 van
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35 Financiën - Provinciebelastingen
249
Heffing voor het aanslagjaar 2003 van
een provinciebelasting op bedrijven
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45 Omzendbrief PLP-31 betreffende de 259
briefwisseling inzake bepaalde materies van politiebeheer, rechtstreeks te
richten aan de FOD Binnenlandse
Zaken, Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid

36 Financiën - Provinciebelastingen
251
Heffing voor het aanslagjaar 2003 van
een algemene provinciebelasting
37 Financiën - Provinciebelastingen
253
Bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze
op jachtverloven en jachtvergunningen
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255
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41 Benoeming Ereconsul van Namibië te 256
Gent
42 Benoeming Consul-generaal van de 256
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van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij
decreten van 19 december 1998, 18 mei
1999 en 26 april 2000. Nieuwe kandidaturen (aanvulling)
44 Gemeenschappelijke en dwingende 258
richtlijn MFO-6 van de ministers van
Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende de werking en organisatie
van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK)
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Nr. 34 - Financiën - Provinciebelastingen
Heffing voor het aanslagjaar 2003 van een provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen
Dienst Provinciebelastingen
2003/484.031/4
Brugge, 6 maart 2003
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet
wordt in het Provincieblad bekendgemaakt:
het besluit van de provincieraad van 7 november 2002,
houdende heffing voor het aanslagjaar 2003 van een
provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen.
Overeenkomstig art. 24 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies in het Vlaamse gewest is deze heffing
uitvoerbaar geworden.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,

Art. 2 - Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2003.'
Artikel 2 - De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de provinciebelastingen
zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en
gewijzigd, samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit.
Te dien einde kan het provinciaal college:
1. de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te coördineren teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en
deze van een titel voorzien;
2. de verwijzingen die in de samen te vatten teksten
voorkomen, wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de nieuwe nummering;
3. de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen
om hun overeenstemming te bereiken en de eenheid in de terminologie te vrijwaren.
Brugge, 7 november 2002
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune

Gelet op het reglement op de provinciebelastingen
zoals gecoördineerd bij besluit van de Bestendige
Deputatie van 17 januari 2002, inzonderheid Deel III
Hoofdstuk 3 - Belastingverordening op jachtverloven
en jachtvergunningen;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de Provincie;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende
de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van
artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
op artikel 7;
Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op artikel 66 § 4 van de provinciewet;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:
Artikel 1 - De bepalingen van de provinciale belastingverordening op jachtverloven en jachtvergunningen zijn als volgt:
'Art. 1 - De provinciebelasting op jachtverloven en
jachtvergunningen wordt bepaald op 10% van de gewestbelasting voor:
a) de verloven geldig alle dagen;
b) de verloven alleen 's zondags geldig;
c) de jachtvergunningen
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Nr. 35 - Financiën - Provinciebelastingen
Heffing voor het aanslagjaar 2003 van een provinciebelasting op bedrijven

Art. 2 - De belasting wordt berekend en gevestigd per
afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op
het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Dienst Provinciebelastingen
2003/484.031/3

Art. 3 - Het bedrag van de belasting wordt op basis
van de belastbare oppervlakte per 1 januari van het
aanslagjaar vastgesteld op een basisbedrag van 80,00
euro, vermeerderd met 8 cent per m2 boven een oppervlakte van 1.000 m2. Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds afgerond naar de lagere
euro.

Brugge, 6 maart 2003
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet
wordt in het Provincieblad bekendgemaakt:
het besluit van de provincieraad van 7 november 2002,
houdende heffing voor het aanslagjaar 2003 van een
provinciebelasting op bedrijven.
Overeenkomstig art. 24 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies in het Vlaams gewest is deze heffing
uitvoerbaar geworden.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het reglement op de provinciebelastingen
zoals gecoördineerd bij besluit van de Bestendige
Deputatie van 17 januari 2002, inzonderheid Deel III
Hoofdstuk 2 - Belastingverordening op bedrijven;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de Provincie;

Art. 4 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking: de totale oppervlakte, zowel bebouwde als
onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating wordt gebruikt
of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte
van de aanliggende terreinen met inbegrip van alle
aanhorigheden die een functionele band hebben met
de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de
bedrijfsuitbating.
Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet
aangegeven te worden:
a. voor alle bedrijven: de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond;
b. bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven: de
oppervlakte van het woonhuis, de onbebouwde
hofplaats, weilanden en cultuurgronden.

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende
de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen;

Alle belastingplichtigen worden geacht over een
belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging te
beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting
verschuldigd is.

Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van
artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen;

Art. 5 - De belasting is niet verschuldigd door de
rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 van
het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
op artikel 7;

Art. 6 - De belastingplichtigen zijn er toe gehouden,
ongeacht of zij er al dan niet toe werden uitgenodigd,
per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te
doen van de belastbare oppervlakte per 1 januari van
het aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van
West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen.

Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4 en 113octies
van de provinciewet;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:
Artikel 1 - De bepalingen van de provinciale belastingverordening op bedrijven zijn als volgt:
'Art. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van de
natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de provincie:
- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen;
- een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf
exploiteren, of een andere economische activiteit
uitoefenen;
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De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter
beschikking gestelde aangifteformulier dat bij voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van
één maand vanaf de verzending ervan.
Belastingplichtigen die geen aangifteformulier of
onvoldoende aangifteformulieren ontvingen, zijn er
toe gehouden vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het
provinciebestuur de nodige aangifteformulieren aan
te vragen.
Art. 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor
het hele jaar.
De stopzetting of vermindering van de activiteit in de
loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van
de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen
aanleiding tot enige belastingvermindering.
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Art. 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de provinciegouverneur of door
de persoon die hem in zijn ambt vervangt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december
1996 betreffende de vestiging en de invordering van
de provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 9 - Het bedrag van de belasting dient ineens en
binnen twee maanden volgend op de verzending van
het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een
specifieke rekening van het provinciebestuur. Na het
verstrijken van deze termijn start de provincieontvanger in toepassing van art. 113octies van de provinciewet de dwanginvordering.
Art. 10 - Bij gebrek aan aangifte tijdens het belastingjaar, of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen overeenkomstig de procedure voorzien in
art. 6 van bovenvermelde wet van 24 december 1996.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan:
- 50% van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding;
- 100% van de ontdoken belasting bij een tweede en
volgende overtreding.
Het bedrag van de belastingverhoging wordt steeds
afgerond naar de lagere euro.
Art. 11 - Deze verordening is van toepassing voor het
aanslagjaar 2003.'
Artikel 2 - De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de provinciebelastingen
zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en
gewijzigd, samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit.
Te dien einde kan het provinciaal college:
1. de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te coördineren teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en
deze van een titel voorzien;
2. de verwijzingen die in de samen te vatten teksten
voorkomen, wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de nieuwe nummering;
3. de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen
om hun overeenstemming te bereiken en de eenheid in de terminologie te vrijwaren.
Brugge, 7 november 2002
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost
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De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune
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Nr. 36 - Financiën - Provinciebelastingen
Heffing voor het aanslagjaar 2003 van een algemene provinciebelasting
Dienst Provinciebelastingen
2003/484.031/2
Brugge, 6 maart 2003
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet
wordt in het Provincieblad bekendgemaakt:
het besluit van de provincieraad van 7 november 2002,
houdende heffing voor het aanslagjaar 2003 van een
algemene provinciebelasting.
Overeenkomstig art. 24 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies in het Vlaams gewest is deze heffing
uitvoerbaar geworden.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het reglement op de provinciebelastingen
zoals gecoördineerd bij besluit van de Bestendige
Deputatie van 17 januari 2002, inzonderheid Deel III
Hoofdstuk 1 - Algemene provinciale belastingverordening;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de Provincie;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende
de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van
artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
op artikel 7;
Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4 en 113octies
van de provinciewet;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:
Artikel 1 - De bepalingen van de algemene provinciale belastingverordening zijn als volgt:
'Art. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene provinciebelasting geheven
ten laste van de gezinnen die in de provincie WestVlaanderen de hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari van het aanslagjaar.
Art. 2 A. Onder gezin wordt verstaan:
1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
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2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in
één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.
In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van binnenlandse zaken
en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992,
betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin uit:
a) al de leden van een kloostergemeenschap die
in eenzelfde woning verenigd zijn,
b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden,
c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun
werkgever thuis verblijven.
B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan:
1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk
leeft,
2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit
verscheidene personen is samengesteld
gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al
dan niet door verwantschap verbonden zijn.
Art. 3 - De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats
op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel het
bevolkingsregister van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen.
Art. 4 - De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid dat
gewoonlijk met de administratie in contact staat voor
de aangelegenheden die het gezin betreffen.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar.
De belasting is bepaald op 13,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 24,00 euro voor
de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
Art. 5 - De gegevens tot samenstelling van het kohier
worden, in samenwerking met de gemeentebesturen,
verkregen door raadpleging van de bevolkingsregisters van de gemeente en het rijksregister van de
natuurlijke personen.
Art. 6 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de provinciegouverneur of door
de persoon die hem in zijn ambt vervangt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december
1996 betreffende de vestiging en de invordering van
de provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 7 - Het bedrag van de belasting dient ineens en
binnen twee maanden volgend op de verzending van
het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een
specifieke rekening van het provinciebestuur. Na het
verstrijken van deze termijn start de provincieontvanger in toepassing van art. 113octies van de provinciewet de dwanginvordering.
Art. 8 - De verordening is van toepassing voor het
aanslagjaar 2003.'
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Artikel 2 - De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de provinciebelastingen
zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en
gewijzigd, samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit.
Te dien einde kan het provinciaal college:
1. de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te coördineren teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en
deze van een titel voorzien;
2. de verwijzingen die in de samen te vatten teksten
voorkomen, wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de nieuwe nummering;
3. de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen
om hun overeenstemming te bereiken en de eenheid in de terminologie te vrijwaren.
Brugge, 7 november 2002
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost
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De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune

BESTUURSMEMORIAAL NR. 6 - 21 MAART 2003

Nr. 37 - Financiën - Provinciebelastingen
Bepalingen van toepassing voor de verschillende
provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen

Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:

Dienst Provinciebelastingen
2003/484.031/1
Brugge, 6 maart 2003
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet
wordt in het Provincieblad bekendgemaakt:
het besluit van de provincieraad van 7 november 2002,
houdende goedkeuring voor het aanslagjaar 2003 van
de bepalingen van toepassing voor de verschillende
provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

Gelet op de wet van 5 december 2001 tot wijziging
van artikel 298 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992;

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het reglement op de provinciebelastingen
zoals gecoördineerd bij besluit van de Bestendige
Deputatie van 17 januari 2002, inzonderheid Deel II
- Bepalingen van toepassing voor de verschillende
provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende
de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de
rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot
bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor
het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting;
Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van
artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
op artikel 7;
Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4 en 113octies
van de provinciewet;
Gelet op het arrest van het Arbitragehof 114/2000 van
16 december 2000 inzake de beroepen tot vernietiging van meerdere artikelen van de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en van artikel 9 van de wet van 23 maart 1999
betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
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Artikel 1 - De bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen, met
uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen luiden als volgt:
'Art. 1 - Deze bepalingen zijn van toepassing op iedere belastingverordening, door de provincieraad van
West-Vlaanderen vastgesteld of vast te stellen, behoudens afwijking of tegengestelde aanduiding in de desbetreffende belastingverordening.
Art. 2 - De kohieren worden per gemeente aangelegd.
De identiteit van de belastingplichtigen, evenals de
cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen.
Art. 3 - Ambtshalve gevestigde aanslagen worden
niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone aanslagen.
Art. 4 - De ingekohierde provinciebelastingen worden uitvoerbaar verklaard door de gouverneur of door
de persoon die hem in zijn ambt vervangt. De belastingkohieren worden overgezonden aan de provincieontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Art. 5 - Overeenkomstig art. 12 van de wet van 24
december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de gemeente- en provinciebelastingen zijn
de regels betreffende de vestiging, de bezwaren en
voorziening, de invordering, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring die gelden voor de
rijksinkomstenbelastingen van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover zij niet de belastingen
op de inkomsten betreffen.
Art. 6 - Overeenkomstig artikel 113 octies van de provinciewet is de provincieontvanger belast met de
dwanginvordering van de provinciebelastingen en is
dus bevoegd om dwangschriften uit te vaardigen.
Behalve indien de rechten van de provinciekas in
gevaar zijn, stuurt de provincieontvanger een aangetekende herinneringsbrief tenminste één maand voordat de op zijn verzoek optredende gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt. De kosten voor het
aangetekend verzenden van deze herinneringsbrief
worden door de provincieontvanger verhaald op de
belastingschuldige.
Art. 7 - Overeenkomstig de wettelijke bepalingen
moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, worden ingediend bij de gouverneur, binnen de drie maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet.
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Aan de bezwaarindiener wordt binnen acht dagen na
de verzending of de indiening een ontvangstbewijs
uitgereikt dat de datum van ontvangst van het
bezwaarschrift vermeldt.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit
de inningstermijn van de belasting niet.
Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon
is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden
aangezien.
Art. 8 - Zelfs na het verstrijken van de termijn voor
bezwaarschrift verleent de gouverneur ambtshalve
ontlasting van de overbelastingen die voortspruiten
uit dubbele belasting of uit materiële vergissingen alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende
bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het
laattijdig overleggen of inroepen door de belastingplichtige wordt verantwoord door gewettigde redenen en op voorwaarde dat:
1. die overbelastingen door de administratie werden
vastgesteld of door de belastingplichtige aan de
gouverneur werden bekendgemaakt, binnen drie
jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd;
2. de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van
een bezwaarschrift, dat aanleiding heeft gegeven
tot een definitieve beslissing nopens de grond.
Onder 'jaar waarin de belasting is gevestigd' dient te
worden verstaan het jaar waarin het kohier uitvoerbaar werd verklaard. Als nieuw gegeven wordt niet
beschouwd een nieuw rechtsmiddel of een wijziging
van jurisprudentie.
Art. 9 - De gouverneur doet als administratieve overheid in principe binnen zes maanden na de ontvangst
van het administratief beroep uitspraak over de
bezwaarschriften bij met redenen omklede beslissing.
Deze termijn bedraagt in principe negen maanden
wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de
gouverneur is gevestigd.
De gouverneur betekent zijn beslissing per aangetekende brief aan de eiser, en in voorkomend geval aan
zijn vertegenwoordiger.
Bij ontstentenis van een beslissing van de gouverneur
binnen deze termijnen van zes of negen maanden kan
de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen
bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Art. 11 - Overtredingen vastgesteld wegens gemis aan
aangifte, laattijdige, onvolledige of onjuiste aangifte,
maken het voorwerp uit van een proces-verbaal, dat
wordt opgesteld door de daartoe speciaal aangewezen provincieambtenaren, beëdigd door de gouverneur. Zij worden geregeld bij wijze van een aanslag
van ambtswege.
Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen kan de
ambtshalve ingekohierde belasting worden verhoogd
met een bedrag dat maximaal het gelijke bedraagt van
de ontdoken belasting.
De eventueel aangerekende belastingverhoging
wordt op het kohier vermeld in een apart vakje, doch
wordt samen met het recht ingekohierd op eenzelfde
kohierartikel.
Art. 12 - Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf
1 maart 2002. Zij blijven van toepassing voor het aanslagjaar 2003.
Artikel 2 - De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de provinciebelastingen
zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en
gewijzigd, samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit.
Te dien einde kan het provinciaal college:
1. de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te coördineren teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en
deze van een titel voorzien;
2. de verwijzingen die in de samen te vatten teksten
voorkomen, wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de nieuwe nummering;
3. de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen
om hun overeenstemming te bereiken en de eenheid in de terminologie te vrijwaren.
Brugge, 7 november 2002
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune

Art. 10 - Tegen de beslissing genomen door de gouverneur kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank
van eerste aanleg te Brugge.
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de gouverneur worden
ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing
gevoegd.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
kan hoger beroep ingesteld worden.
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Nr. 38 - Financiën - Provinciebelastingen
Heffing voor het aanslagjaar 2003 van provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing
Dienst Provinciebelastingen
2003/484.01
Brugge, 6 maart 2003
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet
wordt in het Provincieblad bekendgemaakt:
het besluit van de provincieraad van 7 november 2002,
houdende heffing voor het aanslagjaar 2003 van driehonderdtwintig opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Overeenkomstig art. 24 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies in het Vlaams gewest is deze heffing
uitvoerbaar geworden.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het reglement op de provinciebelastingen
zoals gecoördineerd bij besluit van de Bestendige
Deputatie van 17 januari 2002, inzonderheid Deel I;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de Provincie;
Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van
artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid
op artikel 7;
Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op artikel 66 § 4 van de provinciewet;
Gelet op art. 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:
Art. 1 - Het getal opcentiemen op de gewestbelasting
geheven ten voordele van de Provincie, wordt voor de
onroerende voorheffing op driehonderdtwintig (320)
vastgesteld.
Art. 2 - Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar
2003.
Brugge, 7 november 2002
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune
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Nr. 39 - Benoeming Consul-generaal van Polen te
Brussel

Nr. 42 - Benoeming Consul-generaal van de Filippijnen te Brussel

Kabinet Gouverneur C 327

Kabinet C 370

Brugge, 6 maart 2003

Brugge, 6 maart 2003

Aan de gemeentebesturen,

Aan de gemeentebesturen,

Mevrouwen,
Mijne heren,

Mevrouwen,
Mijne heren,

Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Robert
BRYLA benoemd is tot Consul-generaal van de
Republiek Polen te Brussel, met als consulair ressort
gans België.

Ik heb de eer u mee te delen dat mevrouw Anamarie
A. MORALES benoemd is tot Consul-generaal van
de Republiek Filippijnen te Brussel, met als consulair ressort gans België.

Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen

Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen

Nr. 40 - Benoeming Ereconsul van Nicaragua te
Antwerpen
Kabinet Gouverneur C 354
Brugge, 6 maart 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Philippe,
Marie, Léon VLOEBERGHS benoemd is tot Ereconsul van de Republiek Nicaragua te Antwerpen,
met als consulair ressort de provincies Antwerpen,
Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen
Nr. 41 - Benoeming Ereconsul van Namibië te Gent
Kabinet Gouverneur
Brugge, 6 maart 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Jacques
DELOBEL benoemd is tot Ereconsul van de Republiek Namibië te Gent, met als consulair ressort het
Vlaams Gewest
Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen
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Nr. 43 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering van artikel 19 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten
van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000.
Nieuwe kandidaturen (aanvulling)

Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het
openbaar register van de Provincie West-Vlaanderen,
van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg;

Procoro

Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht
in zitting van 6 februari 2003 m.b.t. de in het beslissend gedeelte vermelde publiekrechtelijk, privaatrechtelijke en natuurlijke persoon;

Brugge, 6 maart 2003

BESLUIT:

Aan de gemeentebesturen,

Art. 1 - Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:

Mevrouwen,
Mijne heren,
Hierna geef ik u kennis van mijn besluit dd. 9 januari 2003, houdende aanvulling van het hernieuwd
openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen van
aanleg, gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van
2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november
1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999,
19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000,
15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001
en 19 september 2001.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
Paul BREYNE

2. PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN
• Vansteelandt b.v.b.a. - Stationsstraat 3A - 9810
Eke
de heer Bart Willaert
• WVI - Baron Ruzettelaan 35 - 8310 Assebroek
de heer Mathias Delrue
• Buro II - Hoogleedsesteenweg 415 - 8800 Roeselare
de heer Herman Jult
3. NATUURLIJKE PERSONEN
• de heer Rien Gellynck - Sint Denijslaan 331 9000 Gent
Art. 2 - De ontwerper de heer Herman Jult openomen
onder 1 Publiekrechtelijke personen bij Leiedal wordt
geschrapt.
Art. 3 - De opname op de lijst geldt vanaf de datum
van mijn besluit.

Openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen
(nieuwe kandidaturen - aanvulling)
DE GOUVERNEUR,

Brugge, 16 januari 2003
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999,
3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari
2000, 25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001
en 24 augustus 2001, gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21
oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24
februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999,
11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december
1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000,
4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21
maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001,
houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar
register van personen die kunnen belast worden met
het opmaken van ontwerpplannen;
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Nr. 44 - Gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO-6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK)
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 6 maart 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de gemeenschappelijke en dwingende richtlijn MFO6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
betreffende de werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK).
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 19 februari 2003 (blz. 8166 tot 8171).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 45 - Omzendbrief PLP-31 betreffende de
briefwisseling inzake bepaalde materies van politiebeheer, rechtstreeks te richten aan de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 6 maart 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief PLP-31 betreffende de briefwisseling
inzake bepaalde materies van politiebeheer, rechtstreeks te richten aan de FOD Binnenlandse Zaken,
Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 26 februari 2003 (blz. 9510 tot 9511).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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BESTUURSMEMORIAAL
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VU: Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

INHOUD

Blz.

46 Lijst van de besluiten van de provin- 261
cieraad van West-Vlaanderen dd.
27 februari 2003
47 Openbaar register van personen die 264
kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering
van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij
decreten van 19 december 1998, 18 mei
1999 en 26 april 2000. Nieuwe kandidaturen (aanvulling)
48 Wet van 23 december 1963 op de zie- 265
kenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag
49 Kerkfabrieken - Vernieuwing van di- 275
verse bestuursmandaten op 6 april
2003

Lijst van de besluiten van de provincieraad van
West-Vlaanderen dd. 27 februari 2003
Provincieraad, Nr. 27.02.2003
Brugge, 20 maart 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22.02.1995,
de lijst van de besluiten van de provincieraad van
West-Vlaanderen dd. 27 februari 2003 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
27 februari 2003
1. De provincieraad heeft de samenstelling van het
bureau van de provincieraad gewijzigd.
2. De provincieraad heeft de beslissing van de provincieraad dd. 4 januari 2001 in verband met de
samenstelling en de vaststelling van de bevoegdheden van de raadscommissies gewijzigd.
3. De provincieraad heeft de besluiten van de provincieraad dd. 29 maart en 26 april 2001 in verband met de aanduiding en voordracht van provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van diverse intercommunales en verenigingen gewijzigd.
4. De provincieraad heeft een intentieverklaring
omtrent het Europees jaar voor personen met een
handicap en kennisgeving van het programma
goedgekeurd.
5. De provincieraad heeft het besluit m.b.t. subsidiëring van de regionale welzijnsraden in WestVlaanderen goedgekeurd.
6. De provincieraad heeft het beleidsplan regionaal
overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector 2003-2005 goedgekeurd.
7. De provincieraad heeft de machtiging tot kosteloze ingebruikneming van een aantal lokalen in
het Groot-Seminarie te Brugge en vervolgens de
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19.

20.

21.
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kosteloze ingebruikgeving van deze lokalen aan
de Universiteit van de Verenigde Naties/Comparative Regional Integration Studies goedgekeurd.
De provincieraad heeft de verkoop van de hoeve
gelegen in het provinciedomein De Baliekouter
te Dentergem (Wakken) goedgekeurd.
De provincieraad heeft verkoop van de hoeve 'de
Gulden Mote' gelegen in het provinciedomein De
Kemmelberg te Heuvelland (Dranouter) goedgekeurd.
De provincieraad heeft de heer Bart Verhaeghen
op proef benoemd tot adjunct-adviseur t.b.v. de
coördinatie van de landbouweducatie.
De provincieraad heeft de heer Frank Debaere op
proef benoemd tot adjunct-adviseur t.b.v. de
dienst welzijn en huisvesting.
De provincieraad heeft de heer Lieven Veulemans
op proef benoemd tot deskundige t.b.v. de dienst
welzijn en huisvesting.
De provincieraad heeft de heer Yoeri Adams vastbenoemd in het ambt van leraar aan de afdeling
met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
De provincieraad heeft de vaste benoeming van
de heer Paul Bekaert in het ambt van leraar aan
de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk uitgebreid.
De provincieraad heeft de heer Frederik Decuyper vastbenoemd in het ambt van leraar aan de
afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal
Technisch Instituut te Kortrijk.
De provincieraad heeft de vaste benoeming van
de heer Ronny Demeere in het ambt van leraar
aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk uitgebreid.
De provincieraad heeft de heer Ronny Devos
vastbenoemd in het ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal
Technisch Instituut te Kortrijk.
De provincieraad heeft de vaste benoeming van
de heer Geert Dhont in het ambt van leraar aan
de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk uitgebreid.
De provincieraad heeft de vaste benoeming van
mevrouw Sybilie Duyvejonck in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk uitgebreid.
De provincieraad heeft de heer Kristof Hauspie
vastbenoemd in het ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal
Technisch Instituut te Kortrijk.
De provincieraad heeft de heer Hendrik Huygens
vastbenoemd in het ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal
Technisch Instituut te Kortrijk.

22. De provincieraad heeft beslist om de heer Edward
Kerkhof niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
23. De provincieraad heeft mevrouw Katrien Moreel
vastbenoemd in het ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal
Technisch Instituut te Kortrijk.
24. De provincieraad heeft de vaste benoeming van
mevrouw Ann Vandersarren in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
25. De provincieraad heeft de vaste benoeming van
de heer Kris Verstraete in het ambt van leraar aan
de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk uitgebreid.
26. De provincieraad heeft de heer Björn Wastyn
vastbenoemd in het ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal
Technisch Instituut te Kortrijk.
27. De provincieraad heeft beslist om de heer Nico
Sabbe niet vast te benoemen in het ambt van leraar
aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
28. De provincieraad heeft beslist om de heer Gwen
Carmans niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
29. De provincieraad heeft beslist om de heer Tim
Claeys niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
30. De provincieraad heeft beslist om de vaste
benoeming van de heer Dries Defossez in het
ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te
Kortrijk niet uit te breiden.
31. De provincieraad heeft beslist om de heer Mario
Goethals niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
32. De provincieraad heeft beslist om de heer Mourad Larit niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
33. De provincieraad heeft beslist om de vaste benoeming van mevrouw Sybilie Vanweehaeghe in het
ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te
Kortrijk niet uit te breiden.
34. De provincieraad heeft beslist om de vaste benoeming van mevrouw Lien Vercruysse in het ambt
van leraar aan de afdeling met volledig leerplan
van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk niet uit te breiden.
35. De provincieraad heeft de vaste benoeming van
mevrouw Ann Vandersarren in het ambt van
leraar aan het Provinciaal Technisch Instituut Centrum voor volwassenenenonderwijs te Kortrijk uitgebreid.
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36. De provincieraad heeft de heer Gwen Carmans
vastbenoemd in het ambt van leraar aan het Provinciaal Technisch Instituut - Centrum voor volwassenenonderwijs te Kortrijk.
37. De provincieraad heeft de heer Nico Sabbe vastbenoemd in het ambt van leraar aan het Provinciaal Technisch Instituut - Centrum voor volwassenenonderwijs te Kortrijk.
38. De provincieraad heeft beslist om de heer Yoeri
Adams niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan het Provinciaal Technisch Instituut Centrum voor volwassenenonderwijs te Kortrijk.
39. De provincieraad heeft beslist om de heer Geert
Utterwulghe niet vast te benoemen in het ambt
van leraar aan de afdeling met volledig leerplan
van het Provinciaal Maritiem Instituut te Knokke-Heist/Oostende.
40. De provincieraad heeft beslist om mevrouw Aaltje Jeddens niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Maritiem Instituut te KnokkeHeist/Oostende.
41. De provincieraad heeft beslist om de heer Edwin
Kyndt niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Maritiem Instituut te KnokkeHeist/Oostende.
42. De provincieraad heeft beslist om mevrouw Gerda Lejuste niet vast te benoemen in het ambt van
leraar aan de afdeling met volledig leerplan van
het Provinciaal Maritiem Instituut te KnokkeHeist/Oostende.
43. De provincieraad heeft beslist om de heer Wilfried Gonsales niet vast te benoemen in het ambt
van leraar aan de afdeling met volledig leerplan
van het Provinciaal Maritiem Instituut te Knokke-Heist/Oostende.
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Nr. 47 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering van artikel 19 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten
van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000.
Nieuwe kandidaturen (aanvulling)

Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het
openbaar register van de Provincie West-Vlaanderen,
van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg;

Procoro

Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht
in zitting van 6 februari 2003 m.b.t. de in het beslissend gedeelte vermelde publiekrechtelijk, privaatrechtelijke en natuurlijke persoon;

Brugge, 20 maart 2003

BESLUIT:

Aan de gemeentebesturen,

Art. 1 - Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:

Mevrouwen,
Mijne heren,
Hierna geef ik u kennis van mijn besluit dd. 13 maart
2003, houdende aanvulling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden
met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg,
gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20
januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september
1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart
2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000,
7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001 en 23 januari 2003.

3. NATUURLIJKE PERSONEN
• de heer Geert Van Nieuwenhuyse - Binnenhof 3
- 8200 Sint-Michiels
Art. 2 - De opname op de lijst geldt vanaf de datum
van mijn besluit.
Brugge, 13 maart 2003
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Hoogachtend,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
Openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen
(nieuwe kandidaturen - aanvulling)
DE GOUVERNEUR,
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999,
3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari
2000, 25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001
en 24 augustus 2001, gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21
oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24
februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999,
11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december
1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000,
4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21
maart 2001 en 27 juni 2001, 19 september 2001 en
28 januari 2003, houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen
belast worden met het opmaken van ontwerpplannen;
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Nr. 48 - Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag
Vl.Gem.I.3/02/991/209-2
Brugge, 20 maart 2003
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u een omzendbrief van het Federale Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
alsook een lijst van wijzigingen die voor diverse instellingen moeten aangebracht worden, ter kennis te brengen.
De Gouverneur,
Paul BREYNE
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Adres:
Pachecolaan 19 pb 5 - B-1010 Brussel - 02 210 45 11
Bezoekadres:
Rijksadministratief Centrum - Vesaliusgebouw
Toegang via: Koningsstraat - Congreskolom
http://www.minsoc.fgov.be
Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen
Boekhouding en beheer van de ziekenhuizen
telefoon 02 210 47 34
fax 02 210 47 60
vragen naar: Jozef Desimpel
e-mail: Jozef.Desimpel@health.fgov.be
Omzendbrief aan de gouverneur van de Provincie
Betreft: Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag
Mijnheer de gouverneur,
In aansluiting met alle voorgaande omzendbrieven betreffende de lijsten der prijzen die door de ziekenhuizen dienen aangerekend sedert 1 januari 1967, heb ik de eer u hierbijgaand de wijzigingen vanaf 01-01-2003 mee te delen
die voor diverse instellingen moeten aangebracht worden.
Ik zou u dank weten, mijnheer de gouverneur, deze gegevens ter kennis te willen brengen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van uw Provincie.
Namens de Minister,
Voor de Directeur-generaal,
De Adviseur-generaal,
(get.) M. Tasiaux
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Prijs per dag
Erk

Benaming

Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

2018
2020
2060
2100
2170
2200
2300
2300
2390
2400
2440
2500
2610
2650
2800
2800
2820
2840
2880
2930

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Turnhout
Turnhout
Malle
Mol
Geel
Lier
Wilrijk
Edegem
Mechelen
Mechelen
Bonheiden
Reet
Bornem
Brasschaat

247,08
291,54
202,52
204,10
208,46
205,39
222,83
215,41
244,24
244,43
227,54
215,12
289,29
406,12
215,16
211,77
232,70
238,36
235,93
237,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,14
0,00
2,65
0,00
0,00
0,00
0,00

58,43
68,95
47,90
48,27
49,30
48,57
52,70
50,94
57,76
57,81
53,81
50,88
68,42
148,83
50,89
52,11
55,03
56,37
55,80
56,07

188,65
222,59
154,62
155,83
159,16
156,82
170,13
164,47
186,48
186,62
173,73
164,24
220,87
257,28
164,27
159,66
177,67
181,99
180,13
181,01

2060 Antwerpen

998,08

0,00

236,05

762,03

2050 Antwerpen Linkero

145,17

0,00

34,33

110,84

2440
2530
2570
2640
2980

Geel
Boechout
Duffel
Mortsel
Zoersel

164,18
156,77
153,51
138,70
155,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38,83
37,08
36,31
32,80
36,70

125,35
119,69
117,20
105,90
118,50

2020
2060
2300
2500
2610
2800
2930
2930

Antwerpen
Antwerpen
Turnhout
Lier
Wilrijk
Mechelen
Brasschaat
Brasschaat

385,59
397,14
411,61
385,82
392,56
392,63
388,54
383,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

91,19
93,92
97,35
91,25
92,84
92,86
91,89
90,62

294,40
303,22
314,26
294,57
299,72
299,77
296,65
292,57

2000
2018
2020
2050

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen Lin

186,40
155,40
147,19
139,09

0,00
0,00
0,00
0,00

44,08
36,75
34,81
32,89

142,32
118,65
112,38
106,20

PROVINCIE ANTWERPEN
Type A - Acute
100
009
231
682
317
308
063
090
536
102
709
097
099
300
026
055
689
314
104
710

Sint-Vincentiusziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
AZ Jan Palfijn - Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
Sint-Elisabethziekenhuis
AZ Sint-Jozef
AZ Sint-Jozef
Heilig Hartziekenhuis
AZ Sint-Dimpna
Heilig Hartziekenhuis
AZ Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Universitair Ziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Imeldaziekenhuis
AZ Heilige Familie
Sint-Jozefkliniek
Algemeen Ziekenhuis Klina

Type BR - Brandwonden
231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Type G - Geriatrie
236 Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
Type P - Psychiatrie
939
936
970
902
937

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen
Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertushuis
Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus
Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Type PA - Pallatief
009
231
063
097
099
026
241
710

Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Sint-Elisabethziekenhuis
Heilig Hartziekenhuis
AZ Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten
Kliniek De Mick
Algemeen Ziekenhuis Klina

Type Sp - Specialiteit
659
189
009
236
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Erk

Benaming

Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

231
682
317
308
046
097
026
689
241
088

Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
AZ Jan Palfijn - Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
Verpleeginrichting De Dennen
Heilig Hartziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten
Imeldaziekenhuis
Kliniek De Mick
Verpleegtehuis Joostens

2060
2100
2170
2200
2390
2500
2800
2820
2930
2980

223,70
152,93
120,81
242,87
137,68
183,74
208,81
153,42
144,08
130,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52,91
36,17
28,57
57,44
32,56
43,45
49,38
36,28
34,07
30,79

170,79
116,76
92,24
185,43
105,12
140,29
159,43
117,14
110,01
99,40

1340 Ottignies
1400 Nivelles

247,45
234,80

4,65
0,00

62,07
55,53

185,38
179,27

1340
1367
1410
1420
1450

231,53
439,50
69,73
172,20
373,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54,76
103,94
16,49
40,73
88,35

176,77
335,56
53,24
131,47
285,24

1300 Wavre
1340 Ottignies

390,05
388,74

0,00
0,00

92,25
91,94

297,80
296,80

1300 Wavre
1410 Waterloo

136,48
136,30

0,00
0,00

32,28
32,23

104,20
104,07

1000
1000
1000
1020
1020
1040
1070
1070
1082
1090
1180
1180
1200

Brussel
Brussel
Brussel
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Anderlecht
Berchem-Sainte-Ag
Jette
Ukkel
Ukkel
Sint-Lambrechts-W

374,31
396,80
251,71
279,05
625,38
243,14
367,49
267,40
213,40
373,17
236,43
248,70
418,79

36,21
14,01
3,60
20,85
16,83
3,32
65,99
3,39
0,00
64,48
0,00
0,00
71,16

116,17
104,54
62,28
81,91
160,75
60,03
137,29
65,83
50,47
137,49
55,92
58,82
153,37

258,14
292,26
189,43
197,14
464,63
183,10
230,20
201,57
162,93
235,68
180,51
189,88
265,42

1000
1080
1082
1090
1200

Brussel
Molenbeek-Sai
Berchem-Saint
Jette
Sint-Lambrechts

125,15
152,39
272,88
140,06
111,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29,60
36,04
64,54
33,12
26,34

95,55
116,35
208,34
106,94
85,04

Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Malle
Lier
Mechelen
Bonheiden
Brasschaat
Zoersel

PROVINCIE BRABANT WALLON
Type A - Acute
043 Clinique Saint-Pierre
346 CH de Tubize-Nivelles
Type P - Psychiatrie
912
949
700
923
915

Centre Neurologique William Lennox
Les Feux Follets
Clinique Dr. Derscheid
Association 'Le Domaine'
La Petite Maison

Ottignies
Huppaye
Waterloo
Braine-l'Alleud
Chastre

Type PA - Pallatief
413 Clinique Champ Ste-Anne
043 Clinique Saint-Pierre
Type Sp - Specialiteit
413 Clinique Champ Ste-Anne
700 Clinique Dr. Derscheid
PROVINCIE BRUSSEL
Type A - Acute
076
079
110
077
150
087
406
723
547
143
111
332
403

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Institut Jules Bordet
Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital Brugmann
HUDERF
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
Clinique Ste-Anne St-Rémi St-Etienne
CH François Rabelais
Academisch Ziekenhuis VUB
Asbl Clinique de l'Europe
Asbl CHIREC
Cliniques Universitaires Saint-Luc

Type G - Geriatrie
408
404
038
053
051

Institut Pachéco
Centre Méd. Soc. et de Repos 'Val des F'leurs'
Psychogeriatrisch Centrum
Magnolia
Centre Médical Gériatrique
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Erk

Benaming

Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

1030
1050
1050
1050
1070
1090
1180
1180
1200

Schaarbeek
Ixelles
Ixelles
Ixelles
Anderlecht
Jette
Ukkel
Ukkel
Sint-Lambrechts

150,62
65,81
135,36
179,53
472,42
164,01
213,24
169,08
381,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35,62
15,56
32,01
42,46
111,73
38,79
50,43
39,99
90,19

115,00
50,25
103,35
137,07
360,69
125,22
162,81
129,09
291,15

1000
1000
1020
1040
1180

Brussel
Brussel
Laken
Etterbeek
Ukkel

400,91
421,31
386,99
396,32
379,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

94,82
99,64
91,52
93,73
89,72

306,09
321,67
295,47
302,59
289,65

1000
1020
1020
1020
1040
1070
1080
1082
1082
1090
1180
1200

Brussel
Laken
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Molenbeek-Sai
Berchem-Saint
Berchem-Saint
Jette
Ukkel
Sint-Lambrecht

170,56
191,71
197,91
211,54
159,05
358,17
97,73
151,42
292,51
115,50
223,39
55,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40,34
45,34
46,81
50,03
37,62
84,71
23,11
35,81
69,18
27,32
52,83
13,01

130,22
146,37
151,10
161,51
121,43
273,46
74,62
115,61
223,33
88,18
170,56
42,00

6000
6000
6041
6060
6110
6460
7000
7000
7060
7100
7100
7301

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-le-Till
Chimay
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-Saint-Pa
Hornu

287,36
301,05
268,28
268,42
374,43
273,85
256,54
278,01
227,94
248,39
254,42
235,53

3,20
0,00
4,95
10,28
10,80
18,25
13,43
4,07
0,00
10,61
3,24
11,71

70,40
71,20
67,23
71,33
96,80
78,70
70,92
68,85
53,91
66,85
62,64
64,65

216,96
229,85
201,05
197,09
277,63
195,15
185,61
209,15
174,03
181,55
191,78
170,89

7331
7500
7500
7700

Baudour
Tournai
Tournai
Mouscron

217,83
198,44
206,86
240,08

0,00
0,00
0,00
0,00

51,52
46,93
48,92
56,78

166,31
151,51
157,94
183,30

1.055,96

0,00

249,73

806,23

Type P - Psychiatrie
946
916
976
997
980
926
935
948
927

CH Jean Titeca
Le Bivouac
Clinique Sanatia
Psychosociaal Centrum Sint-Alexius
L'Equipe
Clinique Sans Souci
La Ramée
Clinique Fond'Roy
Parhélie

Type PA - Pallatief
076
110
077
087
111

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
asbl Clinique de l'Europe

Type Sp - Specialiteit
408
077
083
539
087
406
404
038
547
053
111
403

Institut Pachéco
Hôpital Brugmann
Résidence Heysel Brugmann
Centre de Trauma. et de Réadaptation
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
Centre Méd. Soc. et de Repos 'Val des F'leurs'
Psychogeriatrisch Centrum
CH François Rabelais
Magnolia
asbl Clinique de l'Europe
Cliniques Universitaires Saint-Luc

PROVINCIE HENEGOUWEN
Type A - Acute
027
718
409
010
325
249
254
266
007
096
146
410
008
071
534
247

CH Notre Dame Reine Fabiola
CHU De Charleroi
Clinique Notre-Dame de Grâce
Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thérèse et IMTR
CHU A. Vésale
Centre de Santé des Fagnes
Hôpital Ambroise Paré
CH Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Centre Hospitalier de la Haute Senne
CHU Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
Asbl Providence des Malades et Mutualité
Chrétienne
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Clinique Notre-Dame
Centre Hospitalier Régional de Tournai
CH de Mouscron

Type BR - Brandwonden
010 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thérèse et IMT
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Erk

Benaming

Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

6001
7000
7170
7500
7603
7620
7900

Marcinelle
Mons
Manage
Tournai
Bon-Secours
Wez-Velvain
Leuze-en Hain

429,45
147,09
145,65
129,45
149,25
150,79
140,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

101,56
34,79
34,45
30,61
35,30
35,66
33,33

327,89
112,30
111,20
98,84
113,95
115,13
107,62

6060
6110
7000
7000
7063
7500
7500

Gilly
Montigny-le-Till
Mons
Mons
Neufvilles
Tournai
Tournai

372,85
377,65
399,13
403,95
420,65
396,43
374,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88,18
89,31
94,39
95,53
99,48
93,76
88,63

284,67
288,34
304,74
308,42
321,17
302,67
286,11

6000
6000
6041
6060
6110
7000
7000
7060
7100
7100
7301
7331
7500
7700

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-le-Till
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-Saint-Pa
Hornu
Baudour
Tournai
Mouscron

216,19
173,07
243,81
232,48
160,11
170,16
207,14
489,52
239,36
110,85
159,19
348,02
139,20
222,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51,13
40,93
57,66
54,98
37,87
40,24
48,99
115,77
56,61
26,22
37,65
82,31
32,92
52,56

165,06
132,14
186,15
177,50
122,24
129,92
158,15
373,75
182,75
84,63
121,54
265,71
106,28
169,70

4000
4000
4000
4000
4040
4100
4500
4700
4780
4800
4960

Liège
Rocourt
Liège
Liège
Herstal
Seraing
Huy
Eupen
Sankt-Vith
Verviers
Malmédy

251,05
293,81
293,09
333,72
212,02
232,80
215,73
271,45
208,39
214,61
217,06

0,00
0,00
2,94
44,82
15,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59,37
69,49
71,56
113,15
62,01
55,06
51,02
64,20
49,28
50,76
51,33

191,68
224,32
221,53
220,58
150,01
177,74
164,71
207,25
159,11
163,85
165,73

4000 Liège

1.049,18

0,00

248,13

801,05

4000 Liège

233,67

0,00

55,26

178,41

Type P - Psychiatrie
941
951
904
974
922
905
950

Hôpital de Jour
Hôp. Psych. du Chênes aux Haies
Centre Psych. St-Bernard
Hôp. Psych. 'Les Marronniers'
Clinique Neuro-Psychiatrique
Institut Psychiatrique St Charles
Inst. Psych. St-Jean de Dieu

Type PA - Pallatief
010
325
254
266
721
071
534

Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thérèse et IMTR
CHU A. Vésale
Hôpital Ambroise Paré
CH Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Maison Marie Immaculée
Clinique Notre-Dame
Centre Hospitalier Régional de Tournai

Type Sp - Specialiteit
027
718
409
010
325
254
266
007
096
146
410
008
534
247

CH Notre Dame Reine Fabiola
CHU De Charleroi
Clinique Notre-Dame de Grâce
Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thérèse et IMTR
CHU A. Vésale
Hôpital Ambroise Paré
CH Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Centre Hospitalier de la Haute Senne
CHU Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
Asbl Providence des Malades et Mutualité
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Centre Hospitalier Régional de Tournai
CH de Mouscron

PROVINCIE LUIK
Type A - Acute
152
158
412
707
023
042
068
015
257
020
004

Les Cliniques Saint-Joseph
Centre Hospitalier St-Vincent Ste-Elisabeth
CHR de la Citadelle
CHU de Liège
Clinique André Renard
CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Hospitalier Hutois
Hôpital Saint-Nicolas
Clinique St-Joseph
CHR Peltzer-La Tourelle
Clinique Reine Astrid

Type BR - Brandwonden
707 CHU de Liège
Type G - Geriatrie
037 Les Cliniques de l'IPAL
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Erk

Benaming

Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

4000
4000
4000
4841
4990

Glain
Liège
Liège
Henri-Chapelle
Lierneux

145,70
104,38
178,37
161,31
167,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34,46
24,69
42,18
38,15
39,63

111,24
79,69
136,19
123,16
127,95

4000
4000
4100
4850

Liège
Liège
Seraing
Moresnet

380,29
398,65
400,82
517,67

0,00
0,00
0,00
0,00

89,94
94,28
94,79
122,43

290,35
304,37
306,03
395,24

4000
4000
4000
4000
4100
4557
4987

Liège
Liège
Liège
Liège
Seraing
Fraiture
La Gleize

136,65
299,92
354,61
329,12
265,70
164,91
140,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32,32
70,93
83,87
77,84
62,84
39,00
33,13

104,33
228,99
270,74
251,28
202,86
125,91
106,96

3500
3500
3550
3600
3680
3700
3800
3920

Hasselt
Hasselt
Heusden-Zolder
Genk
Maaseik
Tongeren
Sint-Truiden
Lommel

206,66
288,64
242,30
292,55
245,93
230,15
219,28
216,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48,88
68,26
57,30
69,19
58,16
54,43
51,86
51,32

157,78
220,38
185,00
223,36
187,77
175,72
167,42
165,67

3600
3621
3740
3800
3800

Genk
Rekem
Bilzen
Sint-Truiden
Sint-Truiden

591,00
118,09
174,12
164,06
144,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

139,77
27,93
41,18
38,80
34,29

451,23
90,16
132,94
125,26
110,69

3500
3600
3700
3920

Hasselt
Genk
Tongeren
Lommel

380,93
380,12
393,64
377,50

0,00
0,00
0,00
0,00

90,09
89,90
93,10
89,28

290,84
290,22
300,54
288,22

3500
3500
3600
3680
3800
3900

Hasselt
Hasselt
Genk
Maaseik
Sint-Truiden
Overpelt

166,42
198,40
152,23
225,20
277,81
151,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39,36
46,92
36,00
53,26
65,70
35,91

127,06
151,48
116,23
171,94
212,11
115,92

Type P - Psychiatrie
925
964
972
954
908

Clinique Notre-Dame des Anges
Hôp. de Jour 'La Clé'
Centre Hospitalier Psych. 'Petit Bourgogne'
Clin. Psych. Frères Alexiens
Centre Hospitalier Spécialisé 'L'Accueil'

Type PA - Pallatief
037
152
042
722

Les Cliniques de l'IPAL
Les Cliniques Saint-Joseph
CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
MRS St-Joseph

Type Sp - Specialiteit
037
152
412
707
042
242
822

Les Cliniques de l'IPAL
Les Cliniques Saint-Joseph
CHR de la Citadelle
CHU de Liège
CH du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Neurologique
Centre de Revalidation de la prov. De Liège

PROVINCIE LIMBURG
Type A - Acute
159
243
714
371
717
716
715
719

AZ Salvator - Sint-Ursula
Virga Jesse Ziekenhuis AV
Sint-Franciskusziekenhuis
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

Type P - Psychiatrische
989
909
952
953
991

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 'Daelwezeth'
Medisch Centrum Sint-Jozef
Psychiatrisch Ziekenhuis 'Sancta Maria'
Psychiatrisch Centrum 'Ziekeren'

Type PA - Pallatief
243
371
716
719

Virga Jesse Ziekenhuis AV
Ziekenhuis Oost-Limburg
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

Type Sp - Specialiteit
159
243
371
717
715
116
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AZ Salvator - Sint-Ursula
Virga Jesse Ziekenhuis AV
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
MS- en revalidatiecentrum
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Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevign
6900 Marche-en Famenne

239,47
216,53
246,63

0,00
0,00
0,00

56,63
51,21
58,33

182,84
165,32
188,30

6880 Bertrix

168,66

0,00

39,89

128,77

6700 Arlon
6800 Libramont-Che

398,19
380,78

0,00
0,00

94,17
90,05

304,02
290,73

6700 Arlon
6800 Libramont-Che

193,38
208,09

0,00
0,00

45,73
49,21

147,65
158,88

5000
5000
5004
5060
5500
5530

297,44
264,69
209,34
243,60
218,58
341,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,87

70,34
62,60
49,51
57,61
51,69
116,66

227,10
202,09
159,83
185,99
166,89
225,29

5002 Saint-Servais
5100 Dave
5190 Spy

144,37
148,33
397,34

0,00
0,00
0,00

34,14
35,08
93,97

110,23
113,25
303,37

5000 Namur
5060 Auvelais

371,90
376,37

0,00
0,00

87,95
89,01

283,95
287,36

5060 Auvelais
5500 Dinant
5530 Yvoir

204,37
280,83
375,09

0,00
0,00
0,00

48,33
66,42
88,71

156,04
214,41
286,38

9000
9000
9000
9000
9000
9100
9140

236,84
235,28
196,83
375,46
231,65
235,44
247,85

0,00
0,00
15,59
52,97
3,64
0,00
0,00

56,01
55,64
58,45
129,24
57,56
56,68
58,62

180,83
179,64
138,38
246,22
174,09
179,76
189,23

PROVINCIE LUXEMBURG
Type A - Acute
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
164 Intercommunale hospitalière Famène Ard
Type P - Psychiatrie
985 Inst. Neuro-Psych. 'La Clairière'
Type PA - Pallatief
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
Type Sp - Specialiteit
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
PROVINCIE NAMEN
Type A - Acute
006
166
706
103
264
039

CHR de Namur
Clinique Ste-Elisabeth
Clinique Saint-Luc
CH du Val de Sambre
CH de Dinant
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne

Namur
Namur
Bouge
Auvelais
Dinant
Yvoir

Type P - Psychiatrie
955 Inst. Psych. Beau Vallon
986 Inst. Psych. Saint-Martin
938 Centre Psychiatrique 'Les Goélands'
Type PA - Pallatief
720 Foyer Saint-François
103 CH du Val de Sambre
Type Sp - Specialiteit
103 CH du Val de Sambre
264 CH de Dinant
039 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Type A - Acute
017
290
326
670
713
256
595

AZ Maria Middelares - Sint-Jozef
AZ Sint-Lucas
AZ Volkskliniek
Universitair Ziekenhuis
AZ Jan Palfijn - Gent
AZ Waasland
AZ Maria Middelares
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Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
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Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

265
012
126
176

Stadskliniek
AZ Sint-Blasius
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
AV
AZ Zusters van Barmhartigheid
AZ Sint-Elisabeth
Auroraziekenhuis AV
Sint-Vincentiusziekenhuis
Heilig Hartkliniek

9160
9200
9300
9300

Lokeren
Dendermonde
Aalst
Aalst

203,78
210,80
372,05
214,09

0,00
0,00
0,00
0,00

48,19
49,85
87,99
50,63

155,59
160,95
284,06
163,46

9600
9620
9700
9800
9900

Ronse
Zottegem
Oudenaarde
Deinze
Eeklo

289,83
242,47
155,46
244,96
231,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

68,54
57,34
36,77
57,93
54,79

221,29
185,13
118,69
187,03
176,90

9000 Gent

969,85

0,00

229,37

740,48

9000
9000
9051
9060
9090
9100
9100
9340
9620
9860
9900
9940

Gent
Gent
Sint-Denijs-Westrem
Zelzate
Melle
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Lede
Zottegem
Oosterzele
Eeklo
Sleidinge

141,62
152,83
162,24
166,21
173,11
168,13
160,03
174,61
123,80
148,42
152,05
156,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33,49
36,14
38,37
39,31
40,94
39,76
37,85
41,30
29,28
35,10
35,96
37,08

108,13
116,69
123,87
126,90
132,17
128,37
122,18
133,31
94,52
113,32
116,09
119,70

9000
9000
9000
9140
9200
9300

Gent
Gent
Gent
Temse
Dendermonde
Aalst

378,45
390,63
414,09
377,44
370,49
387,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

89,50
92,38
97,93
89,26
87,62
91,68

288,95
298,25
316,16
288,18
282,87
295,96

9600 Ronse

387,90

0,00

91,74

296,16

9000
9000
9100
9140
9200
9300
9300

163,15
183,67
203,42
209,33
129,95
197,27
229,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38,59
43,44
48,11
49,51
30,73
46,65
54,38

124,57
140,23
155,31
159,82
99,22
150,62
175,56

9600 Ronse
9700 Oudenaarde
9820 Merelbeke

227,45
159,30
128,56

0,00
0,00
0,00

53,79
37,67
30,40

173,66
121,63
98,16

9880 Aalter

141,07

0,00

33,36

107,71

550
217
170
134
222

Type BR - Brandwonden
670 Universitair Ziekenhuis
Type P - Psychiatrie
900
958
930
978
959
918
960
988
911
914
956
992

Fusieziekenhuis PC Dr. Guislain
Psychiatrisch Ziekenhuis Sin-Jan de Deo
Neuropsychiatrische Kliniek Sint-Camillus
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist
Psychiatrisch Centrum 'Caritas'
Psychiatrisch Ziekenhuis en Revalidatiecentrum
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia
Psychiatrisch Ziekenhuis 'Zoete Nood Gods'
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus
Kliniek 'De Pelgrim'
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
Psychiatrisch Centra Sleidinge

Type PA - Pallatief
290
670
713
595
012
176

AZ Sint-Lucas
Universitair Ziekenhuis
AZ Jan Palfijn - Gent
AZ Maria Middelares
AZ Sint-Blasius
Fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
AV
550 AZ Zusters van Barmhartigheid

Type Sp - Specialiteit
326
713
256
595
012
126
176
550
170
095
216
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AZ Volkskliniek
AZ Jan Palfijn - Gent
AZ Waasland
AZ Maria Middelares
AZ Sint-Blasius
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
AV
AZ Zusters van Barmhartigheid
Auroraziekenhuis AV
SV Medisch Sociale Intercommunale
Vereniging Lembe
Verpleeginrichting Veilige Have

Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Dendermonde
Aalst
Aalst
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Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

1500 Halle

207,22

0,00

49,01

158,21

1800
3000
3000
3290
3300

238,23
232,16
416,82
220,20
190,24

0,00
0,00
57,60
0,00
0,00

56,34
54,91
142,55
52,08
44,99

181,89
177,25
274,27
168,12
145,25

3000 Leuven

997,24

0,00

235,85

761,39

1850 Grimbergen
3000 Leuven
3000 Leuven

170,48
148,80
126,73

0,00
0,00
0,00

40,32
35,19
29,97

130,16
113,61
96,76

3000 Leuven
3000 Leuven

161,65
309,55

0,00
0,00

38,23
73,21

123,42
236,34

3070
3290
3300
3360

191,23
182,67
184,80
159,34

0,00
0,00
0,00
0,00

45,23
43,20
43,71
37,68

146,00
139,47
141,09
121,66

1500 Halle

451,96

0,00

106,89

345,07

1800 Vilvoorde
3000 Leuven
3000 Leuven

412,11
377,55
377,86

0,00
0,00
0,00

97,46
89,29
89,36

314,65
288,26
288,50

1500 Halle

188,45

0,00

44,57

143,88

1602
1670
1820
3000
3000
3120
3300

Vlezenbeek
Pepingen
Melsbroek
Leuven
Leuven
Tremelo
Tienen

248,42
170,82
184,53
187,89
258,80
151,50
154,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58,75
40,40
43,64
44,44
61,21
35,83
36,44

189,67
130,42
140,89
143,45
197,59
115,67
117,66

8000
8300
8310
8340
8400

Brugge
Knokke
Assebroek
Sijsele
Oostende

283,38
262,84
229,10
233,42
231,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67,02
62,16
54,18
55,20
54,76

216,36
200,68
174,92
178,22
176,80

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Type A - Acute
106 Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria - Roos der
Koningin
204 Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
108 Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart
322 Universitaire Ziekenhuizen KUL
712 Algemeen Ziekenhuis Diest
109 AZ Heilig Hart

Vilvoorde
Leuven
Leuven
Diest
Tienen

Type BR - Brandwonden
322 Universitaire Ziekenhuizen KUL
Type P - Psychiatrie
944 Psychiatrische Kliniek Sint-Alexius
907 Psycho-Geriatrisch Centrum
931 Nakuurhome Papiermoleken, Campus
Emmaüsgebouw
934 Psycho-Sociaal Centrum
945 Universitair Psychiatrisch Centrum
'Salve Mater', camp
943 Universitair Centrum Sint-Jozef
942 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael
947 Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen
975 Universitair Psychiatrisch Centrum
Sint-Kamillus

Kortenberg
Diest
Tienen
Bierbeek

Type PA - Pallatief
106 Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria - Roos der
Koningin
204 Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
108 Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart
322 Universitaire Ziekenhuizen KUL
Type Sp - Specialiteit
106 Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria - Roos der
Koningin
499 Ziekenhuis De Bijtjes - Koninklijke Inste
040 Centrum H. Vander Stokken
693 Nationaal Multiple Sclerose Centrum
108 Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart
322 Universitaire Ziekenhuizen KUL
066 Psychogeriatrisch Centrum
109 AZ Heilig Hart
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Type A - Acute
049
392
140
032
067

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan AV
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw ter Linden
Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas - Sint-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
Ziekenhuis Henri Serruys
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Postnr. Plaats

Prijs per
dag €

B7/B8
€

Deel staat
€

Deel VI
€

525
396
310
395
397
002
117
378
124
057

AZ Damiaan Oostende
AZ Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe
Sint-Augustinuskliniek
Sint-Andriesziekenhuis
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Stedelijk Ziekenhuis
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Sint-Rembertziekenhuis
Sint-Jozefkliniek
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

8400
8500
8630
8700
8790
8800
8800
8820
8870
8900

210,95
224,79
266,54
206,18
202,37
209,57
248.94
229,93
219,78
206,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

49,89
53,16
63,04
48,76
47,86
49,56
58.87
54,38
51,98
48,89

161,06
171,63
203,50
157,42
154,51
160,01
190.07
175,55
167,80
157,85

8870 Izegem

155,71

0,00

36,83

118,88

8000
8200
8500
8730
8740
8900
8930

Brugge
Sint-Andries
Kortrijk
Beernem
Pittem
Ieper
Menen

203,73
156,94
209,50
142,16
204,00
142,64
132,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48,18
37,12
49,55
33,62
48,25
33,73
31,36

155,55
119,82
159,95
108,54
155,75
108,91
101,25

8000
8400
8500
8800
8900

Brugge
Oostende
Kortrijk
Roeselare
Ieper

373,11
386,60
373,83
380,16
393,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88,24
91,43
88,41
89,91
93,10

284,87
295,17
285,42
290,25
300,54

8000
8310
8340
8400
8500
8610
8670
8790
8800
8870
8940

Brugge
Assebroek
Sijsele
Oostende
Kortrijk
Kortemark
Oostduinkerke
Waregem
Roeselare
Izegem
Wervik

186,70
209,37
181,82
143,84
188,18
135,06
149,40
198,46
213,82
124,80
143,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44,15
49,52
43,00
34,02
44,50
31,94
35,33
46,94
50,57
29,52
33,91

142,55
159,85
138,82
109,82
143,68
103,12
114,07
151,52
163,25
95,28
109,47

Oostende
Kortrijk
Veurne
Tielt
Waregem
Roeselare
Roeselare
Torhout
Izegem
Ieper

Type G - Geriatrie
058 Revalidatiecentrum Ten Bos
Type P - Psychiatrische
987
963
528
982
901
961
962

Psychotherapeutisch Centrum 'Rustenburg'
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw
Kliniek Heilige Familie
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Kliniek Sint-Jozef
Psychiatrisch Centrum Heilig Hart
Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw
van Vrede

Type PA - Pallatief
049
525
396
117
057

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan AV
AZ Damiaan Oostende
AZ Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

Type Sp - Specialiteit
049
140
032
679
396
031
676
397
117
058
649
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Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan AV
Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas - Sint-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie
AZ Onze-Lieve-Vrouw van Groeninghe
Verpleegtehuis Godtsvelde
Koningin Elisabeth Instituut
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Revalidatiecentrum Ten Bos
Sint-Janshospitaal
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Nr. 49 - Kerkfabrieken - Vernieuwing van diverse
bestuursmandaten op 6 april 2003
Vl.Gem.I.3/03/990/208-1
Brugge, 20 maart 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de kerkfabrieken,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Voor zover als nuttig herinner ik er u aan dat, overeenkomstig de bepalingen van het keizerlijk decreet
van 30 december 1809 de kerkbesturen op ZONDAG
6 april 2003, dienen over te gaan tot de jaarlijkse
vernieuwing van de mandaten van voorzitter en secretaris van de raad en van één mandaat van het bureau
van kerkmeesters, terwijl het bureau vervolgens overgaat tot de vernieuwing van het mandaat van zijn voorzitter, penningmeester en secretaris.
Hierbij verwijs ik u naar de brief van 28 februari 1978,
waarbij al deze verrichtingen gedetailleerd werden
toegelicht.
Dienaangaande stel ik er prijs op u te herinneren aan
de voornaamste bepalingen ter zake.
1) De Kerkraad
a) Aanvulling van de raad: In de eerste plaats gaat
de kerkraad op zondag 6 april 2003 na of de raad
nog voltallig is samengesteld; is dit niet het geval
dan wordt in de eerste plaats de raad aangevuld.
b) Verkiezing van de voorzitter: Nu gaat de raad
over tot de jaarlijkse vernieuwing van het mandaat van zijn voorzitter.
c) Verkiezing van de secretaris: Nu gaat de raad
over tot de jaarlijkse vernieuwing van het mandaat van zijn secretaris.
d) Gedeeltelijke vernieuwing van het bureau: Hier
gaat de voltallige raad over tot de jaarlijkse verkiezing voor het mandaat van één van de drie kerkmeesters. In 2003 dient het mandaat vernieuwd van
de kerkmeesters die voor drie jaar werd verkozen
in 2000. Is die kerkmeester intussen reeds vervangen wegens overlijden of ontslag, dan betreft deze
verkiezing het mandaat van degene die de in 2000
verkozen kerkmeester heeft opgevolgd.

2) Het Bureau van Kerkmeesters
Nadat de kerkraad alle opgesomde verrichtingen heeft
beëindigd, vergadert het bureau afzonderlijk om over
te gaan tot de jaarlijkse vernieuwing van het mandaat
van zijn voorzitter, penningmeester en secretaris. Ik
vestig er speciaal uw aandacht op dat voor deze drie
verkiezingen alleen de vier kerkmeesters stemgerechtigd zijn de pastoor (kerkmeester van rechtswege) en de drie door de raad verkozen kerkmeesters.
3) Processen-verbaal
Onmiddellijk na de kiesverrichtingen in de raad en
het bureau wordt telkens proces-verbaal opgemaakt
en ondertekend door al de aanwezige leden.
Samen met de nieuwe staat van samenstelling van
raad en bureau wordt van dit proces-verbaal, zo spoedig mogelijk, in één exemplaar afschrift gestuurd aan
het Bisdom Brugge en in drievoud aan het gemeentebestuur.
Strekt de parochie zich uit over het grondgebied van
meer dan één gemeente, dan gaan de drie afschriften
naar het gemeentebestuur op het grondgebied waarvan het gebouw van de eredienst is gevestigd en wordt
een bijkomend exemplaar van de staat van samenstelling gestuurd naar de overige gemeentebesturen.
Ik reken erop dat de kerkbesturen de gevraagde documenten met de meeste zorg zullen opstellen en tijdig
aan de betrokken instanties opsturen. Tevens wil ik
erop aandringen dat elke wijziging betreffende mandaten of adressen aan de gemeente, de provincie en
het bisdom wordt medegedeeld.
De gemeentebesturen worden verzocht toe te zien op
de stipte uitvoering van deze onderrichtingen en mij
van de drie ontvangen exemplaren er twee door te sturen, na er de voorziene opmerkingen te hebben op
aangebracht.
Met de meeste hoogachting,
Paul BREYNE
Gouverneur

e) Aanvulling van het Bureau: Tenslotte gaat de
raad na of het bureau nog voltallig is en naast de
pastoor (kerkmeester van rechtswege), nog drie
verkozen kerkmeesters telt.
Ik vestig er uw aandacht op dat voor deze verkiezingen alle raadsleden stemgerechtigd zijn. Dit zijn
naast de effectieve leden ook de leden van rechtswege (de pastoor en de burgemeester of hun afgevaardigde).
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50 Omzendbrief GPI - 11: nadere richt- 277
lijnen inzake de adviesprocedure voor
de evaluatie van de personeelsleden
van de politiediensten
51 Omzendbrief GPI - 33 betreffende de 278
verlichte uithangborden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus
52 Omzendbrief GPI - 34 betreffende 279
sommige verloven toegekend in 2003
53 Omzendbrief GPI - 35 over de nieuwe 280
ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - In aanmerking
komende dienstjaren vóór 1 april 2001
voor de leden van de ex-gemeentepolitie. - Nadere regels inzake de indisponibiliteitsstelling en de berekening van
de wachttermijn
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Nr. 50 - Omzendbrief GPI - 11: nadere richtlijnen
inzake de adviesprocedure voor de evaluatie van
de personeelsleden van de politiediensten
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 10 april 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI - 11: nadere richtlijnen inzake de
adviesprocedure voor de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 31 maart 2003 (blz. 16286 tot 16289).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 51 - Omzendbrief GPI - 33 betreffende de verlichte uithangborden van de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 10 april 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI - 33 betreffende de verlichte uithangborden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 21 maart 2003 (blz. 13874 tot 13875).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 52 - Omzendbrief GPI - 34 betreffende sommige verloven toegekend in 2003
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 10 april 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI - 34 betreffende sommige verloven toegekend in 2003.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 26 maart 2003 (blz. 14700 tot 14701).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 53 - Omzendbrief GPI - 35 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - In
aanmerking komende dienstjaren vóór 1 april
2001 voor de leden van de ex-gemeentepolitie. Nadere regels inzake de indisponibiliteitsstelling
en de berekening van de wachttermijn
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 10 april 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI - 35 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - In aanmerking komende dienstjaren vóór 1 april 2001 voor de
leden van de ex-gemeentepolitie. - Nadere regels inzake de indisponibiliteitsstelling en de berekening van
de wachttermijn.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 21 maart 2003 (blz. 13876 tot 13877).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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54 Provinciale Dienst voor Cultuur - Pro- 281
vinciaal reglement voor de subsidiëring van verenigingen die de verspreiding en de promotie van de niet-commerciële professionele film bevorderen
in West-Vlaanderen
55 Openbaar register van personen die 284
kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering
van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij
decreten van 19 december 1998, 18 mei
1999 en 26 april 2000. Nieuwe kandidaturen (aanvulling)

Nr. 54 - Provinciale Dienst voor Cultuur - Provinciaal reglement voor de subsidiëring van verenigingen die de verspreiding en de promotie van de
niet-commerciële professionele film bevorderen in
West-Vlaanderen
Cultuur, O3/IX/H-23/A
Brugge, 24 april 2003
Hierna deel ik u de tekst mee van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van verenigingen die de
verspreiding en de promotie van de niet-commerciële professionele film bevorderen in West-Vlaanderen,
vastgesteld door de provincieraad in zitting van 30
januari 2003 en door de Bestendige Deputatie in zitting van 3 april 2003.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van
verenigingen die de verspreiding en de promotie
van de niet-commerciële professionele film bevorderen in West-Vlaanderen
Rekening houdend met artikel 10 van het decreet van
28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Rekening houdend met de provinciewet i.c. art. 65 en
85;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende
de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het provinciaal reglement van 19 december
1996 gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle
en de toekenning en de aanwending van subsidies;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:
Het provinciaal reglement voor subsidiëring van verenigingen die de verspreiding en de promotie van de
niet-commerciële professionele film bevorderen in
West-Vlaanderen, wordt vastgesteld als volgt:
Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten die daartoe op de begroting van de provincie West-Vlaanderen werden goedgekeurd, kan de Bestendige Deputatie subsidies verlenen aan verenigingen die de verspreiding en de promotie van de niet-commerciële
film bevorderen in West-Vlaanderen.
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Art. 2 - Om voor subsidie in aanmerking te kunnen
komen moet:
- de aanvraag uitgaan van een v.z.w. die is opgericht
met als hoofddoel de promotie en de verspreiding
van de niet-commerciële professionele film en die
garant kan staan voor de intrinsieke kwaliteit van
haar projecten
- het project waarbij de niet-commerciële professionele film verspreid en gepromoot wordt, aan volgende criteria voldoen
- minimaal een meerdaags festival met een minimum van vijf voorstellingen
- minimaal een regionale impact en uitstraling
bewijzen.
Art. 3 - De Bestendige Deputatie beslist zowel over
de toekenning als over het inhouden of terugvorderen
van de subsidies.
Art. 4 - De provinciale subsidie is in verhouding tot
de onder art. 2 vermelde criteria en wordt opgesplitst
in een voorschot van 60% en een saldo van 40%, dat
wordt toegekend nadat aan alle subsidievoorwaarden
werd voldaan. Het principe van de tekortsubsidiëring
is van toepassing.
Art. 5 - Het bedrag van de projectsubsidie is beperkt
tot max. 20% van de totale begroting van het project.
Art. 6 - De Provincie West-Vlaanderen stelt ook een
'Prijs van de Provincie West-Vlaanderen' in, een forfaitair bedrag, te overhandigen aan een winnaar van
een internationale/nationale wedstrijd die georganiseerd wordt in het kader van een filmproject dat beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in art. 1 en 2.
Art. 7 - De modaliteiten tot toekenning, inhouding en
terugvordering van de subsidies worden vastgesteld
door de Bestendige Deputatie in een organiek reglement.
Art. 8 - Dit reglement treedt in werking met ingang
van 1 janauri 2003.
Organiek reglement in toepassing van het provinciaal reglement voor de susidiëring van verenigingen die de verspreiding en de promotie van de nietcommerciële professionele film bevorderen in
West-Vlaanderen
Gelet op de goedkeuring van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van culturele projecten in
West-Vlaanderen door de provincieraad in zitting van
30 januari 2003;
BESLUIT:
Het organiek reglement in toepassing van het provinciaal reglement dd. 30 januari 2003 voor de subsidiëring van verenigingen die de verspreiding en de
promotie van de niet-commerciële professionele film
bevorderen in West-Vlaanderen, wordt vastgesteld als
volgt:

282

Art. 1 - Om als project gesubsidieerd te kunnen worden moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden
voldoen:
- een v.z.w. zijn die is opgericht met als hoofddoel de
promotie en de verspreiding van de niet-commerciële professionele film
- dit doel realiseren met o.m. een meerdaags festival
met een minimum van vijf voor publiek toegankelijke voorstellingen van niet-commerciële professionele films
- aantonen dat het project op zijn minst een regionale impact en uitstraling realiseert
- het project binnen de Provincie West-Vlaanderen
opzetten en/of realiseren
- een boekhouding bijhouden en de administratieve
en financiële controle van de Provincie West-Vlaanderen aanvaarden.
Art. 2 - De subsidieaanvraag voor een project moet
worden ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen,
dienst Cultuur, Provinciehuis Boeverbos, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, uiterlijk drie
maanden voor de datum waarop het project start.
Bij deze aanvraag dienen te worden gevoegd:
- een gedetailleerde omschrijving van het project:
opzet, artistieke motivering van de keuze van de
films, doelpubliek;
- een verantwoordingsnota waaruit blijkt dat de vereniging een internationale, of een nationale/interprovinciale of een provinciale of een regionale werking ontplooit;
- een gedetailleerde begroting van het filmproject met
de verwachte inkomsten en uitgaven;
- identificatie van het secretariaat;
- benaming en nummer van de post- of bankrekening
waarop de subsidie kan worden overgeschreven.
Art. 3 - De subsidies worden toegekend door de
Bestendige Deputatie.
Art. 4 - Het bedrag van de projectsubsidie is beperkt
tot max. 20% van de totale begroting van het festival.
De subsidie wordt opgesplitst in een voorschot van
60% en een saldo van 40%. Het principe van de tekortsubsidiëring is van toepassing.
Na afloop van een gesubsidieerd filmfestival dient de
subsidiënt een gedetailleerde afrekening evenals een
eigen inhoudelijke projectevaluatie te bezorgen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het project.
Hieruit moet ook blijken dat voldaan werd aan de
returnvoorwaarden:
- vermelding: met steun van de Provincie WestVlaanderen + logo op alle drukwerk
- het ter beschikking stellen van een aantal gratis toegangskaarten en een uitnodiging naar de openingsplechtigheid/slotmanifestatie
Art. 5 - De subsidie wordt bepaald op grond van een
puntenschaal. De waarde van één punt wordt jaarlijks
bepaald door de Bestendige Deputatie.
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Puntenschaal:
- impact/uitstraling/publieksbereik en aantal festivaldagen, rekening houdend met vier festivaltypes
- regionaal = 10 punten x aantal festivaldagen
- provinciaal = 20 punten x aantal festivaldagen
- nationaal/interprovinciaal = 30 punten x aantal
festivaldagen
- internationaal = 40 punten x aantal festivaldagen
- aantal films/voorstellingen: per film/voorstelling =
1-4 punten, volgens festivaltype
- didactische randactiviteiten: lezing, debat, expo,
workshop... = 1-4 punten, volgens festivaltype

Art. 9 - Dit besluit treedt in werking met ingang van
1 januari 2003.

Art. 6 - De provinciale subsidie wordt uitbetaald door
een overschrijving op de post- of bankrekening van
de subsidiënt, overeenkomstig de gedragsregels van
de provinciale comptabiliteit en rekening houdend
met de bepalingen van de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige subsidies.
Art. 7 - De provinciale subsidie moet uitsluitend en
integraal worden aangewend voor het realiseren van
het project waarvoor ze werd toegekend.
Het niet of onvolledig realiseren van het project waarvoor de subsidie werd toegekend en/of het verstrekken van onjuiste gegevens, kunnen aanleiding geven
tot het geheel of gedeeltelijk inhouden en/of terugvorderen van de door de Bestendige Deputatie toegekende subsidie.
Art. 8 - De Provincie West-Vlaanderen stelt ook een
'Prijs van de Provincie West-Vlaanderen ' in, een forfaitair bedrag dat rechtstreeks overhandigd wordt aan
een winnaar van een internationale/nationale wedstrijd die georganiseerd wordt in het kader van een
project dat beantwoordt an de criteria in art. 1 en 2.
Deze overhandiging van de 'Prijs van de Provincie
West-Vlaanderen' gebeurt door overschrijving op
post- of bankrekening van de winnaar.
De aanvraag van een 'Prijs van de Provincie WestVlaanderen' moet uiterlijk drie maanden voor het uitschrijven van de wedstrijd gericht worden aan de Provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200
Sint-Andries.
Voor een internationale wedstrijd stelt de Provincie
West-Vlaanderen 1.250 EUR ter beschikking als
'Prijs van de Provincie West-Vlaanderen'.
Voor een nationale wedstrijd stelt de Provincie WestVlaanderen 625 EUR ter beschikking als 'Prijs van de
Provincie West-Vlaanderen'.
De titel 'Prijs van de provincie West-Vlaanderen' dient
expliciet gebruikt en vermeld te worden in alle drukwerk aangaande de wedstrijd.
De Provincie West-Vlaanderen dient te worden uitgenodigd voor de jurering/prijsuitreiking zodat zij
zich kan laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde.
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Nr. 55 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering van artikel 19 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van
19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000.
Nieuwe kandidaturen (aanvulling)

Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het
openbaar register van de Provincie West-Vlaanderen,
van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg;

Procoro

Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht
in zitting van 3 april 2003 m.b.t. de in het beslissend
gedeelte vermelde publiekrechtelijk, privaatrechtelijke en natuurlijke persoon;

Brugge, 24 april 2003

BESLUIT:

Aan de gemeentebesturen,

Art. 1 - Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:

Mevrouwen,
Mijne heren,
Hierna geef ik u kennis van mijn besluit dd. 10 april
2003, houdende aanvulling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden
met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg,
gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998,
20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september
1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart
2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000,
7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001 en 23 januari 2003.

2. PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN
• D+A consult - Meiboom 26 - 1500 Halle
- de heer Wouter Roesems
- de heer Steven Muylaert
Art. 2 - De opname op de lijst geldt vanaf de datum
van mijn besluit.
Brugge, 10 april 2003
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Hoogachtend,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
Openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen
(nieuwe kandidaturen - aanvulling)
DE GOUVERNEUR,
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999,
3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari
2000, 25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001
en 24 augustus 2001, gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21
oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24
februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999,
11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december
1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000,
4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21
maart 2001 en 27 juni 2001, 19 september 2001 en
23 januari 2003, houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen
belast worden met het opmaken van ontwerpplannen;
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56 Lijst van de besluiten van de provin- 285
cieraad van West-Vlaanderen dd. 27
maart en 3 april 2003
57 Voorlegging aan de provincieraad van 287
wijzigingen aan het subsidiereglement
pilootprojecten afvalpreventie
58 Omzendbrief GPI-36 betreffende de 290
schadeloosstelling van de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, de blijvende
arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongeschiktheid,
evenals de rente verschuldigd aan de
rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval
59 Omzendbrief GPI-37 betreffende de 291
sportactiviteiten in de politiediensten

Nr. 56 - Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 maart en 3 april
2003
Provincieraad, Nr. 27.03.2003
Brugge, 8 mei 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22.02.1995,
de lijst van de besluiten van de provincieraad van
West-Vlaanderen dd. 27 maart en 3 april 2003 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
27 maart 2003
1. De raad heeft het voorstel tot hergroepering van
de provinciale leningen en tot wijziging van de
modaliteiten van de aangegane leningen goedgekeurd.
2. De raad heeft de hervaststelling van de statuten
van de v.z.w. concertgebouw Brugge goedgekeurd.
3. De raad heeft kennis genomen van de gedeeltelijke vernietiging van het provincieraadsbesluit
van 28 november 2002 houdende de wijziging van
het administratief statuut, het reglement op de
contractuelen en het geldelijk statuut van het nietonderwijzend personeel.
4. De raad heeft de beslissing goedgekeurd tot rechtvaardiging na schorsing van het provincieraadsbesluit van 28 november 2002 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het nietonderwijzend provinciepersoneel.
5. De raad heeft de heer Hans Beheydt op proef
benoemd tot geschoold arbeider (drukker) t.b.v.
de Grafische Dienst.
6. De raad heeft mevrouw Els Lingier op proef
benoemd tot assistent t.b.v. de dienst Financiën.
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7. De raad heeft mevrouw Adelheid Deleu op proef
benoemd tot medewerker t.b.v. POVLT.
8. De raad heeft mevrouw Marie-Christine Warlop
op proef benoemd tot medewerker ten behoeve
van de dienst.
9. De raad heeft mevrouw Ann Maes op proef
benoemd tot architect t.b.v. de dienst Logistiek Gebouwen.
Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
3 april 2003 (verderzetting van provincieraad van
27 maart 2003)
10. De raad heeft het organiek reglement van de provinciale MINA-raad goedgekeurd.
11. De raad heeft de bijakte bij de beheersovereenkomst tussen Westtoer en de provincie WestVlaanderen in verband met de toelage C voor het
jaar 2002 goedgekeurd.
12. De raad heeft kennis genomen van het verslag
over het beheer van de financiële middelen 2002
van de provinciale commissie voor ruimtelijke
ordening.
13. De raad heeft kennis genomen van de wijziging
van de statuten van de v.z.w. Toerisme Leiestreek
en aanduiding/voordracht van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van
bestuur van deze v.z.w.
14. De raad heeft de verrekening nr. 1 voor het uitvoeren van waterbeheersingswerken aan de Keibeek tussen de Kwadepoelstraat en de Winkelstraat te Zwevegem/Kortrijk, voor de prijs in meer
van 266.656,65 EUR, incl. BTW goedgekeurd.
15. De raad heeft kennis genomen van de statuten van
het regionaal technologisch centrum (RTC)
Noord en aanduiding van vertegenwoordiging.
16. De raad heeft het provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokaal archiefbeheer
in West-Vlaanderen dd. 30 oktober 1997 gewijzigd.
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Nr. 57 - Voorlegging aan de provincieraad van wijzigingen aan het subsidiereglement pilootprojecten afvalpreventie
Dienst Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur
Sectie B
Brugge, 8 mei 2003
In toepassing van art. 117 van de Provinciewet wordt
hierbij kennis gegeven van het besluit van de provincieraad dd. 30 januari 2003 betreffende de wijzigingen aan het provinciaal reglement voor subsidiëring
van pilootprojecten afvalpreventie.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegende dat preventie en hergebruik moeten primeren op recyclage en verwijdering van afval;
Overwegende dat de gemeenten, en bijgevolg ook de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met
afvalbevoegdheid, door het gewestelijke beleid een
belangrijke verantwoordelijkheid hebben gekregen
op het vlak van de voorkoming van afval;
Gelet op het feit dat het nemen van losse preventieacties een belangrijke stap vormt in de richting van
een geïntegreerd gemeentelijk afvalpreventiebeleid;
Gelet op het belang van sensibilisering bij de bevordering van afvalpreventie;
Overwegende dat naast de gedrukte media, daarbij
ook andere, creatieve middelen moeten ingezet worden;
Overwegende dat een aantal afvalproblemen in het
bijzonder de zwerfvuilproblematiek, gegroeid zijn
omdat de sociale controle in de loop der tijd verzwakt
is en deze problemen dus kunnen aangepakt worden
door buurtwerking te versterken of terug in ere te herstellen;
Gelet op het feit dat de (inter)gemeentelijke dynamiek
en creativiteit op het vlak van afvalpreventie-acties
moeten worden aangemoedigd en de ervaringen daarmee zoveel mogelijk moeten uitgedragen worden
naar de andere gemeenten en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden met afvalbevoegdheid;
Gelet op actie 40 van het provinciaal milieubeleidsplan, goedgekeurd op 28 januari 1999, waarin gesteld
wordt dat de provincie 'steden en gemeenten' ondersteuning zal geven bij voorbeeldprojecten inzake
afvalpreventie via een provinciaal subsidiereglement;
Gelet op art. 16 § 6 van het decreet van 29 april 1994
tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen, beter bekend als het
vernieuwde afvalstoffendecreet, dat aan de provincies
een coördinerende rol toebedeelt op het vlak van de
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inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen; een rol die de provincie in de mate van het
mogelijke ruimer wil invullen door ook afvalpreventie daarbij aan bod te laten komen;
Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende
de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
BESLUIT:
Algemene bepalingen
Art. 1 - De Bestendige Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen kan binnen de perken van
de goedgekeurde begroting aan de West-Vlaamse
gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met afvalbevoegdheid subsidies verstrekken ter aanmoediging van de vernieuwende initiatieven die zij nemen op het vlak van afvalpreventie.
Art. 2 - In het kader van dit reglement wordt afvalpreventie beschouwd als het voorkomen of verminderen van de productie en de schadelijkheid van huishoudelijke of daarmee vergelijkbare afvalstoffen, alsook zwerfvuil, door reductie aan de bron of door hergebruik. Projecten die louter betrekking hebben op
selectieve inzameling van afvalstoffen komen in principe niet in aanmerking, tenzij het gaat om de gescheiden inzameling van afvalstoffen op specifieke locaties of van specifieke doelgroepen.
Art. 3 - De projecten moeten worden uitgevoerd tijdens het jaar van indiening of tijdens het eerste jaar
daaropvolgend. (Inter)gemeentelijke projecten die er
louter op gericht zijn anderen te betoelagen om
bepaalde preventie-acties uit te voeren komen niet in
aanmerking voor de provinciale subsidie.
Art. 4 - De eenmalige ondersteuning aan de geselecteerde projecten dekt 50% van de bewezen kosten,
met een maximaal bedrag van 2.500 EUR.
Criteria bij de beoordeling van de projectvoorstellen
Art. 5 - De projectvoorstellen moeten voldoen, en zullen dan ook getoetst worden, aan de onderstaande criteria:
1. het pilootkarakter en de originaliteit
2. het daadwerkelijke, liefst meetbare, preventieve
effect
3. de redelijke verhouding tussen kosten en baten
4. de overdraagbaarheid naar andere gemeenten van
de provincie
5. de mate waarin het ingediende projectvoorstel ook
de jaren na het indienen, opvolging zal krijgen
6. de mate waarin het project kadert in het preventiebeleid van de diverse overheden.
Projecten waarbij buurtwerking op een actieve manier
wordt ingeschakeld maken een verhoogde kans op
betoelaging.
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Art. 6 - Projecten die louter op sensibilisering gericht
zijn, komen conform het tweede criterium van art. 5
niet in aanmerking voor betoelaging. Uitzondering
kan echter worden gemaakt voor grootschalige,
gemeenteoverschrijdende projecten die aan volgende
voorwaarden beantwoorden:
1. bovengemeentelijk: ingediend worden door twee
of meer gemeenten of door een afvalintercommunale
2. originaliteit: het pilootkarakter is ook hier een vereiste; eenzelfde project kan dus nooit tweemaal
betoelaagd worden
3. interactiviteit: niet beperkt zijn tot louter publicatie van tips op papier, of tot de aanmaak van tentoonstellingspanelen
4. preventie: niet louter gericht zijn op selectieve inzameling; het project of de campagne moet dus ook
een boodschap van afvalvoorkoming bevatten
5. doelgroepgericht: bij voorkeur gericht op een van
de doelgroepen, vermeld in de samenwerkingsovereenkomst Vlaamse gewest - provincies/gemeenten 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling', te weten huishoudens, scholen, bedrijven
en handelaars, verenigingen.
Procedure
Art. 7 - Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met afvalbevoegdheid die aanspraak wensen te maken op deze subsidie, dienen een
aanvraagdossier in waarin de acties of initiatieven van
hun projectvoorstel worden gespecifieerd, samen met
een kostenraming.
• Bij de beschrijving van de acties moet duidelijk
gemaakt worden welke doelstelling men beoogt, op
welke doelgroep men mikt (bij projecten die kaderen in art. 6 ook de vermoedelijke omvang van die
doelgroep), welke fracties men wenst te voorkomen,
op welke locaties de acties zich zullen voordoen,
hoe vaak dit zal gebeuren, op welke manier het project eventueel in de toekomst zal worden verdergezet, welke (lokale) partners bij de acties zullen worden ingeschakeld, welke communicatieve middelen
men daarbij zal inzetten.
• De ingebrachte kosten kunnen betrekking hebben
op materiële voorzieningen, drukwerk, ingehuurde
expertise of externe personeelsinzet.
• Rekeningnummer met bijhorende naam en adres
waarop de subsidie mag worden overgeschreven
moeten worden vermeld.
Art. 8 - De projectvoorstellen kunnen doorlopend
worden ingediend tot 15 oktober van elk kalenderjaar
bij de dienst MIRONA, Provinciehuis Boeverbos,
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries - Brugge.
Voor projecten die gericht zijn op sensibilisering
(art. 6) van schoolgroepen wordt intern advies
gevraagd bij de provinciale begeleiders van milieuzorgprojecten op school om de afstemming tussen het
project van de aanvrager en andere milieuzorgprojecten op school te verzekeren.
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Art. 9 - De aanvragen zullen worden behandeld in de
volgorde waarin zij toekomen. Binnen de 3 maanden
na indiening van de projectvoorstellen, worden de
gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met afvalbevoegdheid op de hoogte gebracht
van de uitspraak van de Bestendige Deputatie over
hun aanvraag tot betoelaging. Deze principiële toezegging kan vergezeld gaan van enkele aanbevelingen of suggesties. Gelijklopend met de uitspraak worden de middelen voor uitbetaling van deze subsidie
vastgelegd.
Art. 10 - Met het oog op de uitbetaling van de subsidie sturen de gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met afvalbevoegdheid na uitvoering van het project een kort eindrapport (ca. 3 blz.)
dat een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie bevat
van het project, evenals een overzicht van de uitgavenfacturen (en inkomsten) van het project. Dit eindrapport, dat geldt als aanvraag tot uitbetaling van de
subsidie, moet de dienst Mirona bereiken vóór
1 november van het kalenderjaar volgend op de toezegging van de subsidiëring door de Bestendige
Deputatie, waarvan sprake in art. 8.
Als blijkt dat het project werd uitgevoerd in overeenstemming met de beschrijving en/of de doelstellingen
van het aanvraagdossier volgt de uitbetaling. Het uitbetaalde subsidiebedrag kan evenwel nooit méér
bedragen dan hetgeen daarvoor werd vastgelegd op
basis van de kostenraming in het aanvraagdossier (cfr.
art. 8).
Aanvullende bepalingen
Art. 11 - De subsidie van de provincie is cumuleerbaar met andere subsidies tot ten hoogste 90% van de
uitgaven.
Art. 12 - De gemeente of afvalintercommunale verbindt er zich toe op informatieborden en in alle publicaties en persberichten in verband met de uitvoering
en resultaten van het project de samenwerking met de
provincie te vermelden. Zij dient bij publicaties en op
informatieborden gebruik te maken van het logo van
de provincie West-Vlaanderen.
Art. 13 - Provincieambtenaren kunnen steeds toezicht
uitoefenen om na te gaan of aan alle voorwaarden van
dit reglement is voldaan.
Art. 14 - Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige
gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van
dit reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan
de provincie, na beslissing van de Bestendige Deputatie overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie.
Art. 15 - Elke betwisting betreffende dit reglement
en de toepassing ervan wordt beslecht door de Bestendige Deputatie.
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Overgangsbepaling
Art. 16 - Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen
projecten die beantwoorden aan de criteria van het
nieuwe art. 6 en die werden uitgevoerd in de loop van
2002 nog tot 1 april 2003 worden ingediend.
Als blijkt dat het project werd uitgevoerd in overeenstemming met de beschrijving en/of de doelstellingen
van het aanvraagdossier volgt de uitbetaling. Het uitbetaalde subsidiebedrag kan evenwel nooit méér
bedragen dan hetgeen daarvoor werd vastgelegd op
basis van de kostenraming in het aanvraagdossier (cfr.
art. 8).
Brugge, 30 januari 2003
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune

BESTUURSMEMORIAAL NR. 10 - 16 MEI 2003

289

Nr. 58 - Omzendbrief GPI-36 betreffende de
schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en
de herplaatsing ingevolge arbeidsongeschiktheid,
evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 8 mei 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-36 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de
blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing
ingevolge arbeidsongeschiktheid, evenals de rente
verschuldigd aan de rechthebbenden in geval van een
dodelijk ongeval.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 22 april 2003 (blz. 21322 tot 21326).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE

290

BESTUURSMEMORIAAL NR. 10 - 16 MEI 2003

Nr. 59 - Omzendbrief GPI-37 betreffende de sportactiviteiten in de politiediensten
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 8 mei 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI-37 betreffende de sportactiviteiten in de politiediensten.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 30 april 2003 (blz. 23394 tot 23397).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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60 Lijst van besluiten van de provincie- 293
raad van West-Vlaanderen dd. 24 april
2003
61 Openbaar register van personen die 295
kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering
van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij
decreten van 19 december 1998, 18 mei
1999 en 26 april 2000.
Nieuwe kandidaturen (aanvulling)
62 Omzendbrief BA- 2003/03 betreffende 296
de berekeningswijze van het presentiegeld voor provincieraadsleden in toepassing van artikel 61 van de provinciewet
63 Het kadastraal inkomen als bereke- 297
ningsgrondslag in gemeentebelastingen arrest Raad van State nr. 117.154
van 18 maart 2003 inzake de algemene
gemeentebelasting van Lanaken

Nr. 60 - Lijst van besluiten van de provincieraad
van West-Vlaanderen dd. 24 april 2003
Provincieraad, Nr. 24.04.2003
Brugge, 22 mei 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 april 2003 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
24 april 2003
1. De provincieraad heeft een motie goedgekeurd in
verband met een juridische regeling van de
samenwerking tussen de provincies en de
gemeenten naar aanleiding van de ondertekening
van het bestuursakkoord op 25 april 2003.
2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de intercommunale Leiedal dd. 27 mei 2003 aangeduid en
deze machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten (inclusief statutenwijzigingen) goed te
keuren.
3. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IMEWO dd. 16 juni 2003 aangeduid
en deze machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten (inclusief statutenwijzigingen) goed te
keuren.
4. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor de jaarvergadering der aandeelhouders van
de intercommunale maatschappij voor openbare
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gezondheid in het gewest Kortrijk (IMOG) dd. 20
mei 2003 aangeduid en deze machtiging verleend
om namens de provincie West-Vlaanderen de
voorgestelde agendapunten goed te keuren.
5. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de aandeelhoders van de West-Vlaamse intercommunale vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) aangeduid en
deze machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren.
6; De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de aandeelhouders van de West-Vlaamse intercommunale
voor economische expansie, huisvestingsbeleid
en technische bijstand cvba (WVI) aangeduid en
deze machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren.
7. De provincieraad heeft het rooilijnplan tot plaatselijke wijziging van de rooilijn van de provincieweg VIII Diksmuide - Sint-Pieterskapelle te
Beerst-Diksmuide van kmp 24,497 tot kmp
24,588 (linkerkant) goedgekeurd.
8. De provincieraad heeft het voorstel van materies
waaromtrent voor 2003 tussen de provincie WestVlaanderen en het West-Vlaams Economisch
Studiebureau (WES) beheersovereenkomsten
zullen afgesloten worden principieel goedgekeurd.
9. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor de
dienstenopdracht van architectuur en technieken
met leiding, controle en toezicht op de werken
voor fase 2 van de renovatie van het kasteel Bulskampveld te Beernem, met raming ten bedrage
van +/- 110.000 EUR (incl. BTW) goedgekeurd.
10. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de restauratie van de Schellemolen te Damme met
raming ten bedrage van 113.233,49 EUR (incl.
BTW) goedgekeurd.
11. De provincieraad heeft mevrouw Veerle Detavernier op proef benoemd tot medewerker t.b.v. de
algemene diensten Abdijbeke.
12. De provincieraad heeft mevrouw Stephanie
Theunis op proef benoemd tot geschoold arbeider t.b.v. de dienst logistiek - grafische dienst.
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Nr. 61 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering van artikel 19 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van
19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000.
Nieuwe kandidaturen (aanvulling)
Procoro
Brugge, 22 mei 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen, mijne heren,
Hierna, geef ik u kennis van mijn besluit dd. 15 mei
2003, houdende aanvulling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden
met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg,
gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20
januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september
1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart
2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000,
7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart
2003, 24 april 2003.

van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen;
Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het
openbaar register van de provincie West-Vlaanderen,
van personen, die kunnen belast worden met het
opmaken van ontwerpplannen van aanleg;
Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht
in zitting van 8 mei 2003 m.b.t. de in het beslissend
gedeelte vermelde natuurlijke persoon;
BESLUIT:
Art. 1 - Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:
3. Natuurlijke personen:
Mevrouw Rita Agneessens - Edelweisslaan 47 - 3080
Tervuren
Art. 2 - De opname op de lijst geldt vanaf de datum
van mijn besluit.
Brugge, 15 mei 2003
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Hoogachtend,
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
Openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen
(nieuwe kandidaturen - aanvulling)
De Gouverneur,
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999,
3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari
2000, 25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001,
24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10
april 2003, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal
respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998,
26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999,
7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus
1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000,
20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en
27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari 2003,
6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register
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Nr. 62 - Omzendbrief BA- 2003/03 betreffende de
berekeningswijze van het presentiegeld voor provincieraadsleden in toepassing van artikel 61 van
de provinciewet
VI. Gem.A/03/990/208-2
Brugge, 22 mei 2003
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk
welzijn
Aan de leden van de provincieraden van de gemeenten in de provincie West-Vlaanderen
Geachte,
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken vraag ik uw aandacht voor zijn omzendbrief van 25 april 2003 betreffende de berekeningswijze van het presentiegeld voor provincieraadsleden
in toepassing van artikel 61 van de provinciewet.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

geen invloed kan nog mag hebben op de wijze waarop het presentiegeld van provincieraadsleden, sinds
de wijziging va artikel 61 door de wet van 25 juni
1997, werd berekend. De Vlaamse overheid, die sinds
1 januari 2002 bevoegd is voor de organieke provinciewet, heeft immers, op dit ogenblik, niet de intentie een nieuwe verhoging van het presentiegeld voor
de provincieraadsleden toe te staan.
Ik wil de provinciebesturen dan ook vragen om, in
afwachting van de globale herziening, door de
decreetgever, van de huidige provinciewet en dus ook
van het artikel 61, de status quo inzake het presentiegeld te behouden en het dan ook verder te berekenen
op basis van de weddenschaal van de graad van federaal 'bestuursassistent' zoals deze bestond voor de
afschaffing van deze graad.
Ik verzoek u, mevrouw de gouverneur, mijnheer de
gouverneur, de leden van de provincieraden en ook
de gemeente- en OCMW-besturen kennis te geven van
deze omzendbrief via publicatie in het Bestuursmemoriaal.
Volledigheidshalve zend ik aan alle gemeente- en
OCMW-besturen rechtstreeks een afschrift van deze
omzendbrief.

Omzendbrief BA- 2003/03 betreffende de berekeningswijze van het presentiegeld voor provincieraadsleden in toepassing van artikel 61 van de provinciewet
Aan mevrouw de gouverneur
Aan de heren gouverneurs
Ter kennisgeving aan:
- de colleges van burgemeester en schepenen
- de OCMW-besturen
- de leden van de provincieraden
Art. 61 van de provinciewet bepaalt: 'Het presentiegeld (van provincieraadsleden) wordt verkregen door
het hoogste bedrag van de weddenschaal van de
bestuursassistenten in dienst bij de federale Staat, verhoogd of verlaagd volgens de in die schaal geldende
regels van indexkoppeling, te delen door 180'.
Met het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige
ambtenaren in de Rijksbesturen, heeft de federale
overheid, met ingang van 26 september 2002, de graad
van 'bestuursassistent' geschrapt en vervangen door
de graad van 'administratief assistent'.
Bij een aantal provinciebesturen blijkt daardoor de
vraag te zijn gerezen naar de eventuele gevolgen voor
de berekening van het presentiegeld op grond van
genoemd artikel 61 van de provinciewet.
Om een eind te stellen aan elke eventuele onzekerheid op dit stuk wil ik er met dit rondschrijven op wijzen dat de federale aanpassingen van de loopbaan van
bepaalde personeelsleden van de Rijksbesturen,
waaronder deze van bestuursassistent, wat mij betreft,

296

BESTUURSMEMORIAAL NR. 11 - 12 JUNI 2003

Nr. 63 - Het kadastraal inkomen als berekeningsgrondslag in gemeentebelastingen arrest Raad van
State nr. 117.154 van 18 maart 2003 inzake de algemene gemeentebelasting van Lanaken

De raad concludeert dat het ook de bedoeling van de
wetgever was om met dit artikel te verbieden dat
belastingen zouden geheven worden die het kadastraal inkomen als berekingsgrondslag nemen.

II.2./03/BM/

Dit arrest kan niet zomaar beschouwd worden als een
alleenstaand geval. Het is inderdaad voorafgegaan
door een eerder arrest van 27 december 2002, nr.
114.151 in dezelfde zaak. Daarin concludeerde de
Raad dat er reden was om een nieuw standpunt in te
nemen, afwijkend van een eerder arrest en van eerdere, andersluidende rechtspraak. De Raad verwijst
daarbij uitdrukkelijk naar zijn arrest van 3 april 1990,
nr. 34.580, betreffende de gemeentebelasting op de
tijdelijk van onroerende voorheffing vrijgestelde goederen van de gemeente Puurs. Toen werd uitdrukkelijk wel overwogen dat de betaling in artikel 464, 1°
van het W.I.B. "uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft", zowel op de grondslag als
op het bedrag van de in dat artikel bedoelde belastingen slaat; De Raad had dit arrest in 1990 gewezen
nadat het Hof van Cassatie, in zijn arrest van 10 juni
1988 nr. RC886 A3, over dezelfde zaak, de bedoelde
gemeentebelasting van Puurs wettig had bevonden.
In het arrest van 18 maart 2003 heeft de Raad uitdrukkelijk maar weloverwogen een strengere interpretatie gevolgd van artikel 464, 1° van het W.I.B. op
grond van een historische analyse van dat artikel. Om
die reden werd het arrest gewezen door de algemene
vergadering van de afdeling administratie.

Brugge, 22 mei 2003
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de leden van de Bestendige Deputatie, ter kennisgeving
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u kennis te geven van de omzendbrief
BA 2003/01 van de Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, dd. 25 april 2003 inzake het kadastraal
inkomen als berekeningsgrondslag in gemeentebelastingen.
De gemeentebesturen worden verzocht deze onderrichtingen stipt na te leven.
Met hoogachting.
De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE
Omzendbrief BA2003/01 betreffende het kadastraal inkomen als berekingsgrondslag in gemeentebelastingen arrest Raad van State nr. 117.154
van 18 maart 2003 inzake de algemene gemeentebelasting van Lanaken
Brussel, 25 april 2003
Aan mevrouw de Provinciegouverneur,
Aan de heren Provinciegouverneurs,
Aan de leden van de Bestendige Deputatie,
Aan de colleges van burgemeester en schepenen,
In zitting van 18 maart 2003 heeft de algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad
van State het besluit van 27 april 1995 van de gemeenteraad van Lanaken vernietigd. Dit gemeenteraadsbesluit betrof de heffing van een algemene gemeentebelasting ten laste van gezinnen en bedrijven, gedifferentieerd op basis van het kadastraal inkomen van
de woongelegenheid of van het onroerend goed van
de vestiging. De Raad van State heeft dit besluit vernietigd wegens strijdigheid met artikel 464, 1°, W.I.B
(1). Dit artikel verbied o.m. de heffing van opcentiemen of gelijkaardige belastingen op de grondslag of
het bedrag van het kadastraal inkomen.

(1) de provincies, de agglomeraties en gemeenten zijn niet gemachtigd
tot het heffen van:
1° opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van
niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag
of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat
de onroerende voorheffing betreft;
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Een vernietingingsarrest van de Raad van State geldt
erga omnes. De vernietigde beslissing wordt geacht
niet te hebben bestaan. De vernietiging betreft uiteraard wel alleen de vermelde beslissing van de
gemeenteraad van Lanaken. Andere gelijkaardige
gemeentebelastingen blijven eigenlijk gewoon van
kracht. Dit neemt niet weg dat de wettelijkheid ervan
ten zeerste in vraag moet gesteld worden. Het is dan
ook waarschijnlijk dat op deze grond veel bezwaren
zullen ingediend worden en dat deze ook zullen ingewilligd worden, zij het niet in de eerste administratieve fase door het college van burgemeester en schepenen, dan toch in de gerechtelijke beroepsfase door
de rechtbank van eerste aanleg.
Daarom zal ik onderzoeken of door een wijziging aan
art. 464, 1° W.I.B. kan teruggekeerd worden naar de
oorspronkelijke interpretatie die de Raad van State in
zijn arrest van 3 april 1990 aan deze wetsbepaling gaf.
Aldus zouden de gemeenten niet beknot worden in
hun fiscale bevoegdheden en niet gedwongen worden
uit te wijken naar andere fiscale maatregelen die ze
precies wilden vermijden toen ze de aanvullende
gemeentebelasting, gebaseerd op het kadastraal inkomen ingevoerd hebben. Ik overweeg aan de Vlaamse
regering een ontwerp van decreet voor te leggen om
de beoogde wijziging door te voeren en zo een oplossing ten gronde voor de gemeenten te bewerkstelligen.
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In afwachting van deze definitieve oplossing dringen
zich een aantal voorlopige maatregelen op voor die
gemeenten met een gelijkaardige belasting als de
gemeente Lanaken. Volgende maatregelen moeten
dan ook overwogen worden:
1. Intrekking, met ingang van 1 januari 2003, van
bestaande reglementen
Om bezwaren te voorkomen betreffende de wettigheid van bestaande reglementen en om de wettigheid
van gemeentelijke belastingreglementen zoveel
mogelijk te garanderen, doen de gemeenten er goed
aan de belastingverordeningen waarin het kadastraal
inkomen als berekingsbasis of als onderscheidingscriterium wordt gehanteerd, zo spoedig mogelijk in
te trekken of te wijzigen en wel met ingang van het
huidige dienstjaar. Dit geldt zowel voor de algemene
gemeentebelastingen als voor andere gemeentebelastingen waarin het kadastraal inkomen als berekeningsbasis zou gehanteerd zijn zoals belastingen op
de aansluitingen op het rioolnet, de belastingen op
tweede verblijven, de eigen gemeentebelasting op
leegstand en verwaarlozing van gebouwen...
Dit geldt zelfs ook voor de compenserende gemeentebelasting op de tijdelijk van onroerende voorheffing
vrijgestelde onroerende goederen.
2. Onverwijld beslissen over de eventueel noodzakelijke verhoging van APB
Gemeenten die de gederfde ontvangsten van deze
belastingen wensen te vervangen door een verhoging
van de aanvullende belasting op de personenbelasting
doen dit best eerstdaags opdat de inkohiering nog
samen met de basisbelasting zou mogelijk zijn
3. Eventuele verhoging van opcentiemen op de
onroerende voorheffing
Gemeenten die de gederfde ontvangsten van deze
belastingen wensen te vervangen door een verhoging
van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het huidige dienstjaar, dienen onverwijld het nieuwe bedrag qua aantal opcentiemen mee
te delen aan de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van de Vlaamse
Gemeenschap, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan
30, 1000 Brussel.
4. Opcentiemen op de gewestelijke leegstandsbbelasting
De verbodsbepaling van het W.I.B. geldt voor
gemeenten, provincies en agglomeraties. De gewestelijke leegstandsheffing (bedrag van de belasting is
gelijk aan het kadastraal inkomen) komt niet in het
gedrang, dus ook niet de gemeentelijke opcentiemen
hierop die immers niet het K.I. als grondslag hebben
maar wel het bedrag van de gewestelijke belasting.
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5. Behandeling van bezwaren - eventueel ambtshalve ontheffing verlenen over kohieren
betreffende het vorig dienstjaar
Ik herinner eraan dat bezwaren inzake gemeentebelasting geldig kunnen worden ingediend tot drie
maanden na de verzending van het aanslagbiljet, overeenkomstig artikel 9 van de wet van 24 december 1996
betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelasting, zoals gewijzigd door
de wet van 15 maart 1999.
Het is mogelijk dat de bezwarentermijn dus nog niet
verstreken is voor aanslagen betreffende uitvoerbaar
verklaarde kohieren inzake gemeentebelastingen die
nog het dienstjaar 2002 betreffen. Gelet op het retroactiviteitbeginsel kunnen deze verordeningen niet
meer ingetrokken of gewijzigd worden voor dat
dienstjaar.
Als deze kohieren gemeentebelastingen betreffen die
vergelijkbaar zijn met de vernietigde belastingverordening van de gemeente Lanaken zullen de gemeentebesturen waarschijnlijk geconfronteerd worden met
een groot aantal bezwaarschriften. Het is te verwachten dat deze bezwaren zullen ingewilligd worden, zij
het niet in de eerste administratieve behandeling door
het college, dan toch in de gerechtelijke beroepsfase
door de rechtbank van eerste aanleg. De betrokken
gemeenten kunnen dit op twee manieren opvangen:
- desgewenst kunnen zij uiteraard opteren voor de
normale behandeling van bezwaren zoals die volgt
uit de artikelen 9 en 10 van de voormelde wet van
24 december 1996. In dit geval blijft de belastingopbrengst een vastgesteld recht, en dit tot zolang er
een definitieve uitspraak is over het bezwaar. indien
het bezwaar is ingewilligd wordt de ontvangst
geboekt als onverhaalbaar.
- de gerechtelijke procedures zullen voor de gemeenten tot bijkomende kosten leiden. Anderzijds is het
uit oogpunt van billijkheid en wegens de gerechtvaardigde wens van de gemeentebesturen om de
belastingplichtigen op gelijke wijzen te behandelen,
verdedigbaar dat de colleges van burgemeester en
schepenen een collectieve ambtshalve ontheffing
zouden verlenen aan iedereen die in uitvoering van
het uitvoerbaar verklaard kohier zouden aangeslagen zijn in een dergelijke gemeentebelasting. Het
college kan dit besluit nemen in uitvoering van artikel 55 van het Algemeen Reglement op de Gemeentecomptabiliteit en naar analogie met artikel 376 §1
van het W.I.B. Wegens de algemene draagwijdte van
deze beslissing is het wenselijk dat zij door de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
De aldus toegestane ontheffingen moeten geboekt
worden als onverhaalbare ontvangsten.
De keuze van de gemeente zal wellicht mee bepaald
worden door het aantal ingediende of nog te verwachten bezwaren.
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Ik verzoek u, mevrouw de gouverneur, mijnheer de
gouverneur, de gemeentebesturen in kennis te stellen
van deze omzendbrief via de publicatie ervan in het
Bestuursmemoriaal.
Volledigheidshalve zend ik aan alle besturen rechtstreeks een kopie van die omzendbrief.
Deze omzendbrief kan geraadpleegd worden via het
internet op het volgende adres:
http://www.vlaanderen.be/binnenland.
Hoogachtend.
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
(get.) Paul VAN GREMBERGEN
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Nr. 64 – Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen
dd. 22 mei 2003.
Provincieraad , Nr. 22.05.2003
Brugge, 5 juni 2003-06-10
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 mei 2003 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
22 mei 2003
1. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
aangeduid voor de algemene vergadering van de
intercommunale WVEM dd. 3 juni 2003 en deze
machtiging verleend om namens de provincie
West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten
goed te keuren.
2. De provincieraad heeft advies verleend over het
ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'onderdelen Grote Eenheid Natuur: Assebroekse
meersen tot Bergbeekvallei' in het kader van de
afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur door het Vlaamse gewest.
3. De provincieraad heeft advies verleend over het
ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'onderdelen Grote Eenheid Natuur: Wijnendalebos
en de vallei van de Waterhoenbeek' in kader van de
afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur door het Vlaamse gewest.
4. De provincieraad heeft advies verleend over het
ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'onderdelen Grote Eenheid Natuur: Ieperboog' in
kader van de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur door het Vlaamse gewest.
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5. De provincieraad heeft advies verleend over het
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Zulte.
6. De provincieraad heeft het provinciaal jeugdwerkbeleidsplan 2003 – 2007 goedgekeurd.
7. De provincieraad heeft het werkingsverslag provinciaal jeugdwerkbeleid 2002 goedgekeurd.
8. De provincieraad heeft het jaarplan provinciaal
jeugdwerkbeleid 2003 goedgekeurd.
9. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en
het Frimoutcenter goedgekeurd.
10. De provincieraad heeft de afrekening van de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Koning Leopold III-laan van
de provincieweg IX Lichtervelde- Roeselare te
Roeselare ten bedrage van 1.235.808,42 EUR
(incl. BTW) waarvan 569.285,55 EUR ten laste
van de provincie en 666.522,87 EUR ten laste van
de Stad Roeselare, goedgekeurd.
11. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het vernieuwen van de sanitaire warmwaterproductie en
het uitbreiden ervan met een zonnewarmterecuperatiesysteem in het centraal gebouw van Ons
Erf, met raming ten bedrage van 181.288,30 EUR
(incl. BTW), goedgekeurd.
12. De provincieraad heeft de verwerving van een
perceel hooiland met een oppervlakte van 43 a,
gelegen te Harelbeke, ter uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, goedgekeurd.
13. De provincieraad heeft de verwerving van een
perceel bouwland met een oppervlakte van 60 a
60 ca, gelegen te Dranouter (Heuvelland), ter uitbreiding van het provinciedomein De Kemmelberg, goedgekeurd.
14. De provincieraad heeft mevrouw Nele Deprez op
proef benoemd tot adjunct-adviseur ten behoeve
van de griffie.
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Nr. 65 – Provinciaal reglement dd. 27 februari 2003
houdende de subsidiëring van de Regionale Welzijnsraden
Dienst Welzijn, Nr. P00/8/15/19/1
Brugge, 5 juni 2003
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet
wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de beslissing dd. 27 februari 2003 van de Provincieraad
betreffende het provinciaal reglement houdende ‘de
subsidiëring van de regionoale welzijnsraden’.
De Provinciegriffier wd,
(get.) Patrick Braet

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van
19.12.1997 tot ondersteuning van regionaal overleg
en regionale samenwerking in de welzijnsector;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de provincieraad van
25.05.2000 inzake de controle op de toekenning en
de aanwending van subsidies en op het toestaan van
reservevorming door subsidietrekker

1. de regionale welzijnsraad is een vereniging zonder
winstoogmerk of een vereniging overeenkomstig
de OCMW-wet of een specifieke juridische vorm
door de wetgever opgelegd, en heeft zijn zetel in
West-Vlaanderen.
2. Het werkterrein van de regionale welzijnsraad
beslaat minstens één van de regio’s opgesomd in
artikel 2. Per regio kan slechts 1 regionale welzijnsraad erkend worden.
3. De regionale welzijnsraad moet een actieve participatie aantonen van leden uit ten minste zeven van
de volgende sectoren: gezinssector, gehandicaptensector, seniorensector, minderheden, maatschappelijk opbouwwerk, algemeen welzijnswerk,
jeugd(welzijns)werk, bijzondere jeugdbijstand,
tewerkstelling en arbeid, gezondheidszorg, sociale huisvesting, de lokale overheid (gemeenten,
ocmw’s), onderwijs, cultuur en justitie.
4. De regionale welzijnsraad moet een dubbele boekhouding voeren en deze zodanig organiseren dat de
financiële controle van de provincie i.v.m. de aanwending van de provinciale toelage mogelijk is.
5. De regionale welzijnsraad moet de administratieve en financiële controle van de provincie aanvaarden.

Gehoord de heer D. De Fauw in zijn verslag;

6. De regionale welzijnsraad moet bij elk initiatief
en/of actie kenbaar maken dat het mogelijk wordt
gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie. De provincie stelt hierbij het logo ter
beschikking.

BESLUIT:

Art. 4 - Voorwaarden in hoofde van de werking

Art. 1 - De provincie kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit reglement en binnen de perken van het
op de goedgekeurde begroting voorziene krediet subsidies verlenen voor de werking van de door de
Bestendige Deputatie erkende regionale welzijnsraden in West-Vlaanderen.

§1. Actieplan

Gelet op de artikel 65 van de provinciewet;

Art. 2 - Voor de toepassing van dit reglement wordt
verstaan onder:
Regionale welzijnsraad: een regionale intersectorale
ondersteuningsstructuur met volgende opdrachten:
overleg organiseren, samenwerkingsverbanden stimuleren en uitbouwen, afstemming tussen vraag en
aanbod bevorderen, dit alles om bij te dragen tot meer
welzijn.
Regio: bestuurlijk arrondissement Kortrijk, bestuurdelijk arrondissement Brugge, bestuurdelijke arrondissementen Roeselare en Tielt, bestuurlijk arrondissement Ieper, bestuurlijk arrondissementen Veurne en
Diksmuide, bestuurlijk arrondissement Oostende.

Jaarlijks moet door de regionale welzijnsraad een
actieplan m.b.t. de werking opgesteld worden.
Dit actieplan bevat per actie de partners, de
timing, de indicatoren en de vooropgestelde
resultaten.
Het actieplan komt tot stand na raadpleging van
de leden en moet goedgekeurd worden door de
algemene vergadering.
§2. Uitgangspunten werking
Voor de werking van de regionale welzijnsraad
gelden volgende uitgangspunten:
1. pro-activiteit: de regionale welzijnsraad moet
anticiperen op nieuwe maatschappelijke evoluties en/of regelgeving.

Art. 3 - Voorwaarden in hoofde van de aanvrager

2. actiegericht zijn: in functie van de aanpak van
concrete problematieken ontstaat welzijnsoverleg. Dit welzijnsoverleg dient actiegericht
te zijn.

Om in aanmerking te komen voor betoelaging moet
de regionale welzijnsraad erkend zijn door de Bestendige Deputatie. Om erkend te worden moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

3. realistisch omgaan met gedetecteerde noden.
Dit betekent dat een realistisch actieplan opgesteld wordt voor de aanpak van de vastgestelde noden.
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4. resultaatgericht zijn: de resultaten van de werking van de regionale welzijnsraden moeten
gemeten worden. Hiertoe wordt per actie vermeld aan de hand van welke indicator(en) het
resultaat zal gemeten worden.
§3 Regionale inbedding en samenwerking
Met betrekking tot de structuur van de regionale
welzijnsraad is een regionale inbedding en een
goede verhouding en samenwerking tussen
(semi-) openbaar en privé initiatief onontbeerlijk.
Duidelijkheid scheppen in de relatie met ander
welzijnsoverleg is een noodzaak.
§4 Deelname aan de Provinciale Commissie Regio
en Welzijn
De regionale welzijnsraad participeert aan de
Provinciale Commissie voor Regio en Welzijn.
Deze commissie fungeert als adviserende stuurgroep t.a.v. de provincie in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1997 inzake ondersteuning van regionaal
overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector.
Art. 5 - Grootte en aanwending van de toelage
De jaarlijkse toelage per regionale welzijnsraad
bedraagt maximum 1/6 van het voorziene krediet op
de begroting. De Bestendige Deputatie wordt gemachtigd de verdeelsleutel te wijzigen. De toelage
moet aangewend worden voor de logistieke en administratieve ondersteuning van het regionaal welzijnsoverleg. De middelen kunnen zowel voor personeel
als voor werkingskosten, m.i.v. duurzame roerende
gebruiksgoederen, aangewend worden.
Art. 6 - Aanvraag van de toelage
Voor 1 maart moet de aanvraag voor de toelage voor
de werking van het lopende jaar ingediend worden bij
de Bestendige Deputatie van de provincie WestVlaanderen, Dienst Welzijn, Koning Leopold III-laan
41 te 8200 Sint-Andries.
De aanvraag is vergezeld van volgende stukken:

Art. 7 - Toekenning van de toelage
Binnen de 60 kalenderdagen neemt de Bestendige
Deputatie een beslissing over de toekenning van de
toelage na advies van een werkgroep met ambtenaren die op een of andere manier betrokken zijn bij de
werking van de regionale welzijnsraad.
De toelage wordt ten laatste uitbetaald op 1 juli van
het kalenderjaar waarin de toelage wordt verleend,
onder voorbehoud van het tijdig indienen van de aanvraag door de regionale welzijnsraden. De toelage
wordt in 1 keer uitbetaald.
Art. 8 - De Bestendige Deputatie kan door de bevoegde dienst alle onderzoeken laten instellen en documenten laten voorleggen, teneinde de naleving van de
erkenningsvoorwaarden en verplichtingen te controleren. Tevens kan ze alle maatregelen treffen die ze
nodig of nuttig acht voor het toekennen of uitbetalen
van de toelagen en voor de uitvoering van het reglement.
Art. 9 - De Bestendige Deputatie beslist over alle
betwiste of niet door dit reglement voorziene gevallen.
Art. 10 - Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige
gegevens zijn verstrekt of indien blijkt dat de voorwaarden van dit reglement niet of niet meer worden
nageleefd, kan de Bestendige Deputatie beslissen tot
gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende toelagen, onverminderd de toepassing van de
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle
op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.
Art. 11 - Het provinciaal reglement dd. 26/02/1998
houdende de subsidiëring van de regionale welzijnsraden wordt opgeheven.
Art. 12 - Onderhavig reglement treedt in werking op
01.01.2003
Brugge,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Voorzitter,
(get.) Paul Breyne

1. het actieplan, opgemaakt volgens de modaliteiten
vastgelegd door de Bestendige Deputatie, en de
begroting van het lopende jaar;
2. het werkingsverslag van het voorbije jaar;
3. de rekening van het voorbije jaar conform het provinciaal reglement dd. 23/05/2000 inzake de controle en aanwendig van subsidies en op het toestaan
van reservevorming door subsidietrekkers;
4. de ledenlijst van de algemene vergadering;
5. de statuten van de vzw: bij een eerste aanvraag in
toepassing van dit reglement alsook bij elke wijziging van de statuten.
De Bestendige Deputatie kan het gebruik van een
eenvormig aanvraagformulier opleggen.
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Nr. 66 - FOD Binnenlandse Zaken – Omzendbrief
van 04.05.2003 tot aanvulling van de omzendbrief
van 19 maart 2003 betreffende de vernieuwing van
de identiteitskaarten van personen van vijfenzeventig jaar en meer.
Federale afdeling
AC/MT – Nr. 1/03
Brugge, 5 juni 2003

identiteitskaarten, verzoek ik u de betrokken inwoners persoonlijk op de hoogte te brengen van de verplichting die zij hebben om de vernieuwing van hun
identiteitskaart te vragen, ingeval zij naar het buitenland wensen te reizen en de geldigheidsperiode die
op hun identiteitskaart vermeld wordt, verstreken is.
De Minister van binnenlandse Zaken,
(get.) Antoine DUQUESNE

Aan de dames en heren burgemeester,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief waarbij de heer Minister van Binnenlandse Zaken u verzoekt de inwoners van uw
gemeente van vijfenzeventig jaar en meer persoonlijk
op de hoogte te brengen van de verplichting die ze
hebben om de vernieuwing van hun identiteitskaart te
vragen, ingeval zij naar het buitenland wensen te reizen en de geldigheidsperiode die op hun identiteitskaart vermeld wordt, verstreken is.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 14.05.2003 (blz. 26191 en 92)
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Omzendbrief van 04.05.03 tot aanvulling van de
omzendbrief van 19 maart 2003 betreffende de vernieuwing van de identiteitskaarten van personen van
vijfenzeventig jaar en meer.
Aan mevrouwen en de heren Provinciegouverneurs,
Aan mevrouw de Gouverneur van het Administratief
Arrondissement Brussel-Hoofdstad,
Aan mevrouwen en de heren Burgemeesters en Schepenen,
Mevrouw, mijnheer,
Ik verwijs naar mijn voorgaande omzendbrief van 19
maart 2003 betreffende de vernieuwing van de identiteitskaarten van personen van vijfenzeventig jaar en
meer, waarbij ik u verzocht de aandacht van de burgers van vijfenzeventig jaar en meer die op het grondgebied van uw gemeente verblijven, te vestigen op de
verplichting die zij hebben om de vernieuwing van
hun identiteitskaart te vragen in de gevallen opgesomd in artikel 6, §1, 2° tot 8°, van het koninklijk
besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten, zoals aangevuld door het koninklijk besluit
van 03.05.03 of de vervanging van dit document in
de gevallen van verval bedoeld in §6 van hetzelfde
artikel.
Teneinde tegemoet te komen aan de opmerking die
de Raad van State geformuleerd heeft in zijn advies
nr. 35.144/2, uitgebracht op 26 maart 2003 over het
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de
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Nr. 67 – Financiën – Gemeentelijke Comptabiliteit: Watersnood: maatregelen van de Vlaamse
regering – Omzendbrief BA-2003/04
II.1./03/651/07
Brugge, 5 juni 2003-06-10
Aan de colleges van burgemeester en schepenen, ter
onderrichting
Aan de leden van de bestendige deputatie, ter kennisgeving
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u hierna mededeling te geven van de
omzendbrief dd. 25 april 2003, refertes BA-2003/04
van Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, dhr Paul
Van Grembergen en van Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke
Ordening, dhr Dirk Van Mechelen aangaande kosteloze thesaurievoorschotten vanwege de Vlaamse
Gemeenschap aan de gemeenten die erkend zijn als
rampgebied ingevolge de watersnood tijdens de jaarwisseling 2002-2003.
De gemeentebesturen worden verzocht deze onderrichtingen nauwgezet op te volgen.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
Aan de provinciegouverneurs
Ter kennisgeving aan:
- de leden van de bestendige deputaties
- de colleges van burgemeester en schepenen
Betreft : Watersnood - maatsregelen van de
Vlaamse regering - omzendbrief BA
2003/04 van 25 april 2003 - B.S. 23.5.03 ed. 2
INLEIDING
Naar aanleiding van de watersnood die Vlaanderen
tijdens de jaarwisseling 2002-2003 heeft getroffen en
gelet op de omvang van die ramp, heeft de Vlaamse
regering beslist tot enkele aanvullende initiatieven op
de bestaande federale maatregelen.
Op 4 april 2003 bekrachtigde de Vlaamse regering het
decreet houdende begrotings-technische aanpassingen in het licht van de bijstandsverlening ingevolge
de watersnood van de jaarwende 2002-2003.
Op 25 april 2003 keurde de Vlaamse regering het bijhorende uitvoeringsbesluit goed.
De Vlaamse regering wil namelijk de schade aan het
privé-patrimonium zo snel mogelijk hersteld zien en
vermijden dat een aantal schadelijders in zware problemen komt doordat de nodige financiële middelen
ontbreken om de herstelling van de schade op korte
termijn te bekostigen.
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Daarom heeft de Vlaamse regering onder meer een
voorschottenregeling uitgewerkt, die de gemeentebesturen toelaat om aan hun getroffen inwoners financiële middelen ter beschikking te stellen voor het op
korte termijn herstellen van geleden schade, in
afwachting van de uitbetaling van een vergoeding
door het federale Rampenfonds.
1. De financiële relatie tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente
1.1. Verdeling, toekenning en betaling van de voorschotten
De Vlaamse Gemeenschap verleent kosteloze thesaurievoorschotten aan de gemeenten die erkend zijn
als rampgebied in toepassing van de wet van 12 juli
1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen
(koninklijk besluit van 21 januari 2003; B.S. van
21.01.03).
Hiervoor opent de Vlaamse Gemeenschap een thesaurierekening die tot einde 2004 een debettoestand
mag vertonen van maximaal 75 miljoen euro.
De Vlaamse regering bepaalt het maximum toegelaten voorschot per erkende gemeente op basis van een
door de gouverneurs meegedeelde raming van het
aantal getroffen woningen.
Het college van burgemeester en schepenen duidt de
ambtenaar aan die gemachtigd wordt de voorschotten op te vragen bij de Vlaamse Gemeenschap. Dat is
bij voorkeur de gemeenteontvanger.
Van zodra de gemachtigde ambtenaar kenbaar wordt
gemaakt aan de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap (adres: Boudewijnlaan 30,
kamer 5A15, B-1000 Brussel), stort de Vlaamse
Gemeenschap een eerste thesaurievoorschot van 20%
van het aan de betrokken gemeente toegekende maximale voorschot.
Omwille van de transparantie moeten de gemeenten
de voorgeschoten middelen apart beheren, op een
afzonderlijke eigen rekening, genaamd "Watersnood
2002-2003". Op die rekening van de gemeente zal de
Vlaamse Gemeenschap de gevraagde voorschotten
storten en vanuit die rekening kan het gemeentebestuur een voorschot op de vergoeding van het Rampenfonds betalen aan de slachtoffers. De slachtoffers
ondertekenen daartoe een volmacht (zie verder).
Daarin wordt aan de gemeente een voorrecht gegeven
op de definitieve schadeloosstelling vanuit het Rampenfonds.
De aanvraag van het gemeentebestuur bevat dus minstens de naam van de gemachtigde ambtenaar, het
rekeningnummer van de gemeente waarop het voorschot moet worden gestort en een afschrift van de collegebeslissing houdende de aanstelling van de
gemachtigde ambtenaar. De aanvraag wordt mee
ondertekend door de gemeenteontvanger.
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Het thesaurievoorschot kan worden aangevuld op
basis van een gemotiveerde schriftelijke vraag van de
door het college aangeduide gemachtigde ambtenaar.
De besturen moeten er, bij de eventuele aanvraag van
voorschotten, wel rekening mee houden dat de som
van alle door de Vlaamse Gemeenschap uitgekeerde
voorschotten integraal wordt teruggevorderd.
Indien het uiteindelijk verleende voorschot niet volledig wordt terugbetaald door het Rampenfonds, blijft
het saldo dus wel verschuldigd aan de Vlaamse
Gemeenschap.
De gemeenten moeten er dus over waken dat de aan
de slachtoffers verstrekte voorschotten niet groter zijn
dan de door het Rampenfonds toegekende definitieve schadevergoedingen. In dat geval moet het door de
gemeente begunstigde slachtoffer namelijk zelf het
overschot aan de gemeente terugbetalen.
Uit cijfers van het Rampenfonds is gebleken dat in
het verleden ongeveer 40% van de gevraagde schadevergoeding wordt aanvaard. Het is daarom wenselijk dat de gemeenten deze 40%-regel in acht nemen
bij het toekennen van voorschotten aan de getroffen
inwoners.
1.2. Afrekening met de Vlaamse Gemeenschap
Op 30 november 2003 bezorgt de door het college
aangeduide ambtenaar aan de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een volledige staat van de aan de inwoners van de gemeente
verleende voorschotten. Vanaf die datum zal de
Vlaamse Gemeenschap dus geen voorschotten aan de
gemeenten meer uitkeren.
De gemeenten storten het eventuele overschot van de
opgevraagde voorschotten terug aan de Vlaamse
Gemeenschap vóór 20 december 2003.
De thesaurievoorschotten die de gemeenten op 1 september 2004 nog niet hebben terugbetaald, zullen
worden ingehouden op het laatste kwartaalvoorschot
op hun aandeel in het Vlaams Gemeentefonds voor
2004, dat eind oktober 2004 wordt uitbetaald. Indien
het laatste kwartaalvoorschot voor 2004 ontoereikend
zou zijn, wordt het saldo ingehouden op het eerste
kwartaalvoorschot voor 2005.
2. De financiële relatie tussen de gemeente en de
getroffen particulier
2.1. Toekenning van de voorschotten
Het gemeentebestuur vraagt aan de particulier de
nodige gegevens waaruit de aard en de omvang van
de schade blijkt (eventueel en indien mogelijk het
expertiseverslag en het aanvraagdossier dat de particulier bij het Rampenfonds heeft ingediend). De
gemeente oordeelt zelf of het al dan niet een voorschot toekent. Het lokaal bestuur kent zelf het best het
dossier en de plaatselijke omstandigheden en beslist
zelf over de hoogte van het voorschot en het tijdstip
waarop het wordt uitbetaald.
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Voor de uitbetaling van voorschotten aan particulieren in het kader van de watersnood 2002-2003, doet
de gemeente uitsluitend beroep op de financiële rekening "Watersnood 2002-2003", daartoe geopend op
haar naam, en waarop ook de bij de Vlaamse Gemeenschap opgevraagde voorschotten worden gestort.
2.2. Subrogatie
De gemeente beschikt, overeenkomstig artikel 31 in
fine van de wet van 12 juli 1976 betreffende het Rampenfonds, over een subrogatierecht ten aanzien van
de particulier die een vergoeding uit het Rampenfonds
ontving.
De getroffen burger geeft daartoe, op het ogenblik dat
de gemeente hem een voorschot toekent, een uitdrukkelijke volmacht aan het gemeentebestuur, waardoor het Rampenfonds de vergoeding - toegekend aan
de burger - rechtstreeks kan storten op de opgegeven
rekening van het gemeentebestuur. Een standaardformulier wordt als bijlage bij deze omzendbrief
gevoegd. Het gemeentebestuur bezorgt de ingevulde
en ondertekende volmacht tot subrogatie aan de
getroffene en aan de provinciegouverneur.
Indien het Rampenfonds de vergoeding van de
getroffene rechtstreeks uitbetaalt aan het gemeentebestuur, op basis van het individuele subrogatierecht,
moet die storting gebeuren op de financiële rekening
"Watersnood 2002-2003", die het bestuur heeft geopend overeenkomstig punt 1.1 van deze omzendbrief.
De gemeente bericht dat rekeningnummer zowel aan
het Rampenfonds als aan de getroffene, in de volmacht tot subrogatie. Het verdient aanbeveling een
kopie van de op die manier opgestelde volmacht bij
het dossier te voegen, dat het gemeentebestuur zendt
aan de provinciegouverneur, met het oog op een tussenkomst van het Rampenfonds.
2.3. Terugvordering
Omdat de mogelijkheid zich kan voordoen dat de
definitieve vergoeding die het Rampenfonds aan de
getroffene uitbetaalt, lager is dan het door de gemeente verleende voorschot, moet de getroffene zich ertoe
verbinden het gebeurlijke verschil terug te storten aan
het gemeentebestuur, binnen een af te spreken termijn. Deze verbintenis maakt integraal deel uit van
de volmacht tot subrogatie.
3. Boeking van de voorschotten
De voorschotten die de gemeente aan de getroffen particulier verleent, zijn te beschouwen als een renteloze lening in het kader van de wetgeving op het Rampenfonds (artikel 31 van de wet van 12 juli 1976). Dat
houdt dus in dat het saldo steeds terugvorderbaar is.
In dat opzicht willen wij de gemeenten er trouwens
op wijzen dat de wetgeving op het Rampenfonds geen
gelijkaardige vergoeding voor materiële schade als
gevolg van een ingediend schadegeval door een derde instantie toelaat. In dat geval zou het bedrag van
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een dergelijke vergoeding moeten worden afgetrokken van de door het Rampenfonds verleende tussenkomst (artikel 10, § 1, 5°, a) van de wet van 12 juli
1976).
De verrichtingen in het kader van de hier omschreven
voorschottenregeling moeten budgettair worden
geboekt op de buitengewone dienst, onder de functie
841 – Herstelvergoeding aan personen, onder de volgende economische codes:
• Ontvangst van het voorschot van de Vlaamse
Gemeenschap:
961-51 – Leningen ten laste van de gemeente
• Toekenning van de voorschotten aan de particulieren:
820-51 – Leningen aan gezinnen en vzw’s
• Recuperatie van de voorschotten bij de particulieren:
870-51 – Vervroegde aflossing van leningen en
aflossing van leningen met enkele vervaldag door
gezinnen en vzw’s
• Terugbetaling van het voorschot aan de Vlaamse
Gemeenschap:
911-51 – Vervroegde aflossing van leningen en
aflossing van leningen met enkele vervaldag ten laste van de gemeente
De budgettaire verwerking van de bovenstaande verrichtingen impliceert echter dat de gemeente pas voorschotten kan toekennen na een begrotingswijziging.
De gemeenten kunnen echter, indien zij dat wensen,
gebruik maken van de procedure die omschreven staat
in artikel 249, § 1 van de Nieuwe Gemeentewet en
die specifiek bedoeld is om snel bepaalde uitgaven te
kunnen doen in dwingende en onvoorziene omstandigheden. De schade die werd aangericht door de
recente overstromingen ressorteert hier onbetwistbaar onder.
4. Adressen
Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen
met de volgende personen:

tel: 02-553 40 07
fax: 02-553 40 02
e-mail: steve.deboever@ewbl.vlaanderen.be
5. Randbemerking : vrijstelling zegelrecht voor
stukken bestemd voor het aanvraagdossier voor
schadevergoeding aan het Rampenfonds
Met betrekking tot de aanvragen voor schadevergoeding gericht aan het Rampenfonds heeft de administratie van het Kadaster van de Federale Overheidsdienst Financiën ons gevraagd u te herinneren aan de
vrijstelling bedoeld in artikel 591 , 7° van het Wetboek der Zegelrechten. Hierdoor zijn akten, opgemaakt en afgeleverd voor de uitvoering van de wet
betreffende het herstel van zekere schade aan private
goederen door natuurrampen, vrijgesteld van zegelrecht. Uittreksels, afschriften, uitgiften of getuigschriften die door de gemeenten worden afgeleverd
aan particulieren met het oog op de samenstelling van
het dossier dat zij moeten indienen bij het Rampenfonds teneinde een vergoeding te bekomen voor de
geleden schade, zijn dus vrijgesteld van zegelrecht.
Overeenkomstig artikel 601 van het Wetboek der
Zegelrechten moet de oorzaak van de vrijstelling (in
dit geval de bestemming voor het Rampenfondsdossier) verplicht vermeld worden bovenaan de akte.
Ik verzoek u, mevrouw de gouverneur, heren gouverneurs, deze omzendbrief zo snel mogelijk te publiceren in het bestuursmemoriaal, zodat de gemeentebesturen er kennis van kunnen nemen.
Volledigheidshalve zend ik aan alle gemeentebesturen rechtstreeks een afschrift van deze omzendbrief.
U kunt deze omzendbrief ook raadplegen op het volgende internetadres:
htpp://www.binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm
Paul Van Grembergen
(get.) Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
Dirk Van Mechelen
(get.) Vlaams minister van Financiën en Begroting,
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management
Voor financiële inlichtingen:
de heer Luc Keereman
Boudewijnlaan 30, kamer 5A15
B-1000 Brussel
tel: 02-553 52 10
fax: 02-553 61.37
e-mail: luc.keereman@azf.vlaanderen.be
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden
Voor eerder algemene inlichtingen:
de heer Steve De Boever
Markiesstraat 1, kamer 668
B-1000 Brussel
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Nr. 68 - Benoeming Consul-generaal van de Republiek Colombië te Brussel. Kabinet Gouverneur C
366
Brugge, 5 juni 2003
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer u mee te delen dat mevrouw Marta Ligia
GONZALES LEON benoemd is tot Consul-generaal
van de Republiek Colombië te Brussel, met als consulair ressort gans België.
Gouverneur van West-Vlaanderen,
(get.) Paul Breyne
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Nr. 69- Omzendbrief GPI – bis betreffende de uitbetaling van de Copernicuspremie aan bepaalde
leden van het administratief en logistiek kader van
de geïntegreerde politie.
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
Brugge, 5 juni 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur – coördinator
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI – 24 bis betreffende de uitbetaling van de Copernicuspremie aan bepaalde leden
van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 19 mei 2003 (blz. 27341 tot 27342).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

310

BESTUURSMEMORIAAL NR. 12 - 17 JUNI 2003

BESTUURSMEMORIAAL
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VU: Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

INHOUD

Blz.

70 Omzendbrief BA-2003/06 betreffende 311
vakantiegeld voor burgemeesters,
schepenen en O.C.M.W.-voorzitters
71 Omzendbrief BA-2003/05
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1. Toelichting bij het sectoraal
akkoord 2003-2004 voor het personeel van de lokale en provinciale
besturen
2. Mededeling nieuwe grensbedragen
haard-en standplaatstoelage FOD
Binnenlandse Zaken – Omzendbrief van 04.05.2003 tot aanvulling
van de omzendbrief van 19 maart
2003 betreffende de vernieuwing
van de identiteitskaarten van personen van vijfenzeventig jaar en
meer
72 Openbaar register van personen die 314
kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen.

Nr. 70 – Omzendbrief BA-2003/06 betreffende
vakantiegeld voor burgemeesters, schepenen en
O.C.M.W.-voorzitters
VL. Gem. A/03/990/208-4
Brugge, 19 juni 2003
Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk
welzijn van de gemeenten in de provincie
Geachte collega,
Mijnheer, mevrouw de voorzitter,
Op verzoek van de Vlaamse ministers van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken en van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking vraag ik uw aandacht voor hun omzendbrief van 16 mei 2003
betreffende vakantiegeld voor burgemeesters, schepenen en O.C.M.W.-voorzitters.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 6 juni 2003 blz. 31031
Hoogachtend,
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
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Nr. 71 – Omzendbrief BA-2003/05
1. Toelichting bij het sectoraal akkoord 20032004 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen
2. Mededeling nieuwe grensbedragen haard-en
standplaatstoelage
VL. Gem. AZP/339
Brugge, 19 juni 2003
Ter kennisgeving aan:
- de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden,
- de colleges van burgemeester en schepenen,
- de voorzitters van de OCMW's
- de voorzitters van de beheerscomités van de
OCMW-ziekenhuizen,
- de voorzitters van de interlokale samenwerkingsverbanden,
- de voorzitters van de raden van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstellingen (AV's)
- de voorzitters van de verenigingen van OCMW's,
- de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven
Ik geef u kennis van de omzendbrief BA 2003/05 van
16 mei 2003 betreffende het toelichten van het sectoraal akkoord 2003-2004 voor het personeel van de
lokale en provinciale besturen en het meedelen van
de nieuwe grensbedragen haard- en standplaatstoelage de Vlaamse minister van Binnelandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, Paul
Van Grembergen en de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking Mieke Vogels.
Als bijlage werd de tekst van het sectoraal akkoord
2003-2004 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen bijgevoegd.
De wd. gouverneur,
Jan Durnez
Omzendbrief BA 2003/05 van 16 mei 2004 - B.S.
12.6.2003
I Toelichting bij het sectoraal akkoord 2003-2004
voor het personeel van de lokale en provinciale
besturen
Gefaseerde verhoging van het vakantiegeld.
Het sectoraal akkoord 2003-2004 van 12 mei 2003
omvat maar één personeelsbeleidsmaatregel: een
gefaseerde verhoging van het vakantiegeld, gespreid
over meerdere jaren, via een verhoging van het forfaitaire gedeelte van het vakantiegeld. De eerste verhoging treedt in werking in 2004. Er is geen verhoging van het vakantiegeld voor het jaar 2003.

Vakantiegeld 2003
Het vakantiegeld voor 2003 wordt berekend volgens
de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. Er
wordt geen andere verhoging toegepast dan de
beperkte verhoging die het gevolg is van de indexeringsformule.
Ter informatie volgt hier het resultaat van de berekening van het forfaitaire gedeelte van het vakantiegeld
voor het jaar 2003.
Het forfaitaire gedeelte voor 2002 bedraagt 921,69
euro. De toepassing van de indexeringsformule op dat
bedrag geeft als resultaat:
921,69 x110,94 (index januari 2003)/109,93 (index
januari 2002) = 930,1581 of afgerond 930,16 euro
Resultaat forfaitair gedeelte 2003: 930,16 euro
We herinneren de besturen aan de verplichte inhouding van 13,07% voor de RSZ op het forfaitaire en
het wijzigbare gedeelte van het vakantiegeld, overeenkomstig de wet van 6 augustus 1993 betreffende
de pensioenen van het vastbenoemde personeel van
de plaatselijke besturen.
Berekening vakantiegeld 2004 en volgende jaren
Chronologisch samengevat verloopt de gefaseerde
verhoging van het vakantiegeld als volgt:
2003: geen verhoging voor geen enkel niveau
2004: -92 % voor de niveaus E en D
- + 300 euro op het forfaitaire gedeelte voor
de niveaus C, B en A
2005: - ook 92 % voor niveau C
- + 450 euro op het forfaitaire gedeelte voor
de niveaus B en A
2006: - ook 92 % voor de niveaus B en A.
De personeelsleden van niveau E en D genieten vanaf 2004 een vakantiegeld dat 92 % bedraagt van een
twaalfde van hun jaarsalaris.
Aan de hand van het voorbeeld voor het jaar 2004 illustreren we hier hoe de gefaseerde verhoging van het
vakantiegeld concreet toegepast wordt voor het personeel van niveau C (2004) en van niveau B en A
(2004 en 2005).
Berekening vakantiegeld 2004:
1° Het bedrag van het forfaitaire gedeelte van het jaar
2003 wordt eerst geïndexeerd:
930,16 x (index januari 2004) / 110,94 (= index
januari 2003)
2° Het resultaat van de indexering wordt afgerond tot
twee cijfers na de komma.
3° Dat bedrag wordt, voor de personeelsleden van
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niveau C, B en A vervolgens verhoogd met 300
euro.
4° Aan het op die wijze verkregen totaalbedrag van
het forfaitaire gedeelte wordt vervolgens het veranderlijke gedeelte van het vakantiegeld toegevoegd.
Het vakantiegeld, dit is de som van het forfaitaire en
het veranderlijke gedeelte, mag echter niet hoger zijn
dan 92% van een twaalfde van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de indexverhogingscoëfficiënt van de
maand maart van het vakantiejaar.
Dezelfde berekeningswijze, maar dan met de aangepaste bedragen, wordt voor niveau B en A toegepast
in 2005.
De bepalingen over de gefaseerde verhoging van het
vakantiegeld in het sectoraal akkoord 2003-2004 zullen tijdig geïntegreerd worden in het besluit van de
Vlaamse regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. Zo worden die verhogingen een wettelijke verplichting voor de lokale en provinciale overheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks onder het toepassingsgebied ressorteren van het genoemde besluit. Dat
betekent ook dat geen andere verhogingsscenario's
toegepast kunnen worden, behalve voor het ziekenhuispersoneel (zie infra).
Toepassingsgebied van het sectoraal akkoord 20032004
Ter verduidelijking van de algemene bepalingen hierover in het sectoraal akkoord 2003-2004 sommen we
de personeelscategorieën op, waarop de gefaseerde
verhoging van het vakantiegeld van toepassing is.
1. De personeelscategorieën die rechtstreeks of
onrechtstreeks onderworpen zijn aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van
13 september 2002 betreffende de toekenning en
de vaststelling van het vakantiegeld van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel,
namelijk:
- het vastbenoemde gemeentepersoneel, met inbegrip van de titularissen van de wettelijke graden
en van het niet-operationele personeel van de
brandweer, maar met uitzondering van het gesubsidieerde onderwijzend personeel en het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding.
Voor het personeel van de lokale politie en voor
het operationele personeel van de brandweer is
de federale overheid bevoegd;
- het vastbenoemde en het contractuele personeel
van de provincies, met inbegrip van de titularissen van de wettelijke graden, maar met uitzondering van het gesubsidieerde onderwijzend personeel en het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding;
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- het vastbenoemde personeel van de OCMW?s en
van de OCMW-verenigingen, andere dan de ziekenhuisverenigingen;
- de gesubsidieerde contractuele personeelsleden
(gesco's) bij de diverse lokale overheden;
- de gewone contractuele personeelsleden van de
gemeenten, van de OCMW?s en van de OCMWverenigingen, waarvoor de bevoegde lokale
overheid met toepassing van artikel 59 van de wet
van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen besliste dat ze hetzelfde vakantiegeld genieten als het vastbenoemde gemeentepersoneel.
Voor de titularissen van de wettelijke graden gelden dezelfde gefaseerde verhogingen van het
vakantiegeld als die voor het niveau A.
2. Het vastbenoemde personeel van de interlokale
samenwerkingsverbanden (waaronder de intercommunales), van de autonome gemeentebedrijven en van de autonome provinciebedrijven ressorteert onder de bevoegdheid van het comité C1,
onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse
Gemeenschap en valt zo eveneens onder de bepalingen van het sectoraal akkoord 2003-2004. Dat
geldt ook voor het contractuele personeel van deze
overheden dat krachtens de plaatselijke statutaire
bepalingen dezelfde vakantiegeldregeling heeft als
het vastbenoemde gemeentepersoneel.
Voor de personeelsleden sub 1 en 2 hebben de bepalingen van dit sectoraal akkoord een dwingend
karakter.
Sommige lokale besturen die sub 1 en 2 worden
opgesomd, verwijzen in hun plaatselijke statuten
kennelijk nog steeds naar het KB van 30 januari
1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ?s lands algemeen
bestuur. Dit is niet correct. Het toepasselijke besluit
is het bovengenoemd besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2002.
Specifieke regeling ziekenhuispersoneel
De in het sectoraal akkoord geschetste gefaseerde
verhoging van het vakantiegeld heeft echter geen
dwingend karakter voor het personeel van de
OCMW-ziekenhuizen en van de ziekenhuisverenigingen AV (hoofdstuk XII van de OCMW-wet van
8 juli 1976). Het akkoord bepaalt dat de respectievelijke bevoegde overheden van deze instellingen
het vakantiegeld geleidelijk kunnen verhogen op
voorwaarde dat zij bij hun beslissingen hierover
aantonen dat die verhoging financieel haalbaar is.
Zij kunnen daarbij opteren voor een andere fasering met een andere spreiding in de tijd en met het
jaar 2009 als eindpunt om 92% van een twaalfde
van een jaarsalaris te bereiken. Die verhogingen
van het vakantiegeld gebeuren eveneens door een
toeslag op het forfaitaire gedeelte.
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De afwijkende regeling voor het ziekenhuispersoneel is ingegeven door een financiële omzichtigheid die als een noodzaak ervaren wordt in een
financieel erg onzekere context voor de lokale
openbare ziekenhuizen. De bevoegde ziekenhuisbeheerders moeten dan ook hun verantwoordelijkheid opnemen voor de financiële haalbaarheid van
verhogingen van het vakantiegeld waartoe zij zouden beslissen en de meeruitgaven daarvoor nauwkeurig berekenen en verwerken in de budgetten van
het vakantiedienstjaar en in de meerjarenplannen.
De beleidsruimte die de beheerders krachtens dit
sectoraal akkoord krijgen voor de vaststelling van
de verhogingen van het vakantiegeld beoogt de zuinigheid, wat uiteraard impliceert dat ze geen gunstigere verhogingsscenario?s kunnen vaststellen
dan die welke in dit sectoraal akkoord voor het overige personeel gelden.
Onderhandelingen
Over de gefaseerde verhogingen van het vakantiegeld
moet niet meer plaatselijk onderhandeld worden met
de representatieve vakorganisaties.

Aangezien de effectieve aanpassing van het VPS nog
enige tijd op zich zal laten wachten en om te vermijden dat de gemeenten en provincies daardoor geconfronteerd worden met een verstrekkende terugwerkende kracht van de nieuwe grensbedragen, delen we
hier de nieuwe grensbedragen mee.
De nieuwe grensbedragen voor de toekenning van de
haard- en standplaatstoelage zijn:
Huidige grensbedragen
benedengrens
bovengrens

15.940,43 euro
18.147,79 euro

Grensbedragen vanaf
1 december 2002
16.099,84 euro
18.329,27 euro

Deze nieuwe grensbedragen zijn al van toepassing
geworden op 1 december 2002. De lokale overheden
zullen dan ook het nodige doen om de salarissen van
de gerechtigden hiermee in overeenstemming te brengen.
Over deze aangelegenheid moet niet plaatselijk
onderhandeld worden met de representatieve vakorganisaties.
Slotbepalingen

Over specifieke verhogingen van het vakantiegeld
voor het personeel van de OCMW- ziekenhuizen en
van de OCMW-ziekenhuisverenigingen AV moet
daarentegen wel plaatselijk onderhandeld worden
binnen het bevoegde bijzonder onderhandelingscomité.

Ik verzoek u deze omzendbrief op te nemen in het volgende nummer van het Bestuursmemoriaal. Ik bezorg
hem ook rechtstreeks aan de bovengenoemde lokale
overheden.

II.Mededeling nieuwe grensbedragen haard- en
standplaatstoelage

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
(get.) Paul Van Grembergen

Krachtens het decreet van 8 mei 2002 houdende verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeenteen provinciepersoneel, ontvangt dat personeel sinds
1 januari 2002 een haard- en standplaatstoelage onder
dezelfde voorwaarden als het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Deze omzendbrief vindt met bovendien op volgend
internetadres: http://www.binnenland.vlaanderen.be

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid,
Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking
(get.) Mieke Vogels

De toepasselijke grensbedragen voor de toekenning
van de haard- en standplaatstoelage werden bekendgemaakt bij de omzendbrief BA 2002/07 van 19 april
2002.
De Vlaamse regering besliste onlangs om die grensbedragen voor het personeel van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap op te trekken met ingang van
1 december 2002. In afwachting van de aanpassing
van artikel XIII 18,§1 en §2, van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), dat krachtens bovengenoemd
decreet ook van toepassing is op het personeel van de
gemeenten en de provincies, stelde de Vlaamse regering de nieuwe grensbedragen vast in de omzendbrief
PEBE/DVR/2003/01 van 21 februari 2003. De nieuwe grensbedragen stemmen overeen met die welke
momenteel ook van toepassing zijn op het personeel
van de federale ministeries, zoals vastgesteld in het
koninklijk besluit terzake van 26 november 1997.
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Nr. 72 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen.
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december
1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000.

Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het
openbaar register van de provincie West-Vlaanderen,
van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg;
Gelet op gunstig advies van Procoro uitgebracht in
zitting van 5 juni 2003 m.b.t. de in het beslissend
gedeelte vermelde natuurlijke persoon;

Nieuwe kandidaturen (aanvulling)

BESLUIT:

Brugge, 19 juni 2003

Art 1 - Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:

Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen, mijne heren,
Hierna geef ik u kennis van mijn besluit dd. 12 juni
2003, houdende aanvulling van het hernieuwd openbaar register van personen dien kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het Bestuurmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20
januari 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999,
15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000,
26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 september
2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003,
24 april 2003, 15 mei 2003.

1. Publiekrechtelijke personen
stad Roeselare - Botermarkt 2 - 8800 Roeselare
Mevrouw Leen Lauwers
art 2 - de opname op de lijst geldt vanaf de datum van
mijn besluit.
Brugge, 12 juni 2003
De Gouverneur, wnd
Jan Durnez

Hoogachtend
De gouverneur, wnd
Jan Durnez
Openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen
(nieuwe kandidaturen - aanvulling)
De Gouverneur
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999; 27 juli 1999,
3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari
2000, 25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001,
24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10
april 2003, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal
respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998,
26 november 1998, 20 januari 1999, 11 augustus
1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000,
20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001,
27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6
maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei
2003 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden
met het opmaken van ontwerpplannen;
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Nr. 73 - Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in WestVlaanderen
Archiefdienst, sectie AD(2003)130-D-28
Brugge, 3 juli 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Aan de kerkfabrieken,
Aan de polders en wateringen.
Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van
het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen
De Gouverneur
Paul Breyne
Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring
van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen
Beslissing van de Provincieraad d.d. 30 oktober 1997,
gewijzigd bij beslissing van de Provincieraad d.d. 30
maart 2000 en 27 maart 2003.
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegende dat het lokaal archiefbeheer in de provincie West-Vlaanderen kan verbeterd worden;
Overwegende dat goed archiefbeheer bijdraagt tot een
efficiënt en doelmatig beleid in de gemeente, de
OCMW’s, de kerkfabrieken , de polders en de wateringen;
Overwegende dat de lokale archieven en documenten
omwille van hun culturele en wetenschappelijke
waarde bescherming verdienen;
Overwegende dat samenwerking tussen de lokale
archieven en het Provinciebestuur, en meer concreet
bewaringsafspraken geldsparend kunnen zijn;
Gelet op de Archiefwet van 24 juni 1955 en de daarbij aansluitende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op artikel 65 van de Provinciewet;
Gelet op het advies van de provinciale Archiefcommissie;
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BESLUIT:
Art. 1 - Het 'provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen' dat als bijlage bij dit besluit gevoegd is, wordt
goedgekeurd.
Art. 2 - Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1998.
Brugge, 30 oktober 1997
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) H. d’Udekem d’Acoz

Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring
van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen
Algemeenheden
Art. 1 - Binnen de perken van het daartoe door de
Provincieraad op de begroting van de Provincie WestVlaanderen ingeschreven krediet kan de Bestendige
Deputatie, na advies van de provinciale Archiefcommissie, een subsidie verlenen om het lokale archiefbeheer gemeentelijk of intergemeentelijk op te starten en te organiseren.
Art. 2 - Definities.
- Archiefbeheer is het daadwerkelijk verrichten van
werkzaamheden om een goede bewaring, ontsluiting en terbeschikkingstelling van archiefdocumenten te bewerkstelligen en dit onder toezicht van de
archiefzorgdragers, met name het College van Burgemeester en Schepenen of de Colleges van Burgemeester en Schepenen (bij de optie intergemeentelijke archiefdienst), de OCMW-secretaris, de secretaris van de kerkraad en de griffier van de polder of
watering.
- Lokaal archiefbeheer betreft alle overheidsarchieven die in een gemeentelijke omschrijving kunnen
voorkomen : het gemeentearchief zelf, het OCMWarchief, de archieven van kerkfabrieken en de
archieven van polders en wateringen. Facultatief
kan het ook particuliere archieven (van bedrijven,
privé-personen, vzw’s, enz.) en documentatie van
gemeentelijke aard betreffen.
- Een intergemeentelijke archiefdienst is een dienst
met of zonder rechtspersoonlijkheid die ontstaat
wanneer twee of meer gemeenten en /of andere
openbare rechtspersonen in toepassing van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking een overeenkomst of een oprichtingsakte
afsluiten om de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven lokale archiefzorg gezamenlijk te organiseren. In de overeenkomst of de oprichtingsakte
wordt de wijze waarop de archiefzorg door de zorgdragers kan uitgeoefend worden, uitdrukkelijk vastgelegd. Een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid wordt interlokale vereniging
genoemd; een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid wordt projectievereniging, dienst-
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verlenende vereniging of opdrachtgevende vereniging genoemd. (Gewijzigd bij beslissing Provincieraad d.d. 27.03.2003).
- Bij beheersoverdracht worden lokale archieven
(OCMW-archief, archieven van kerkfabrieken of
archieven van polders en wateringen) tegen vergoeding onder het beheer van een gemeentelijke of
intergemeentelijke archiefdienst geplaatst. In de
overdrachtsakkoorden wordt de wijze waarop de
archiefzorg kan uitgeoefend worden, uitdrukkelijk
vastgelegd.
- De gemeentelijke of intergemeentelijke archivaris
is een ambtenaar die voltijds of halftijds vrijgesteld,
belast wordt met het lokale archiefbeheer in één of
meerdere gemeenten.
Subsidiëring
Art. 3 - De subsidie wordt in principe voor drie opeenvolgende jaren toegekend, te rekenen vanaf het eerste volledige kalenderjaar na de oprichting van de
gemeentelijke of intergemeentelijke archiefdienst. Ze
omvat een substantiële ondersteuning van de loonkost
voor de gemeentelijke of intergemeentelijke archivaris, die toegekend kan worden aan het betrokken
gemeentebestuur of de gemeentebesturen (bij de optie
intergemeentelijke archiefdienst) en een ondersteuning van de algemene kosten na archiefbeheersoverdracht door OCMW’s, kerkfabrieken, polders of
wateringen, die enkel toegekend kan worden aan deze
laatste overdragende besturen.
Art. 4 - De jaarlijkse subsidie bedraagt ten hoogste
50% van de brutowedde van de gemeentelijke archivaris of ten hoogste 55% wanneer de archivaris over
een universitair diploma beschikt; en dit tot een maximaal bedrag van 12.395 euro. Wanneer de archivaris
voor minstens 20%van zijn werktijd niet-gemeentelijke openbare lokale archieven beheert of wanneer
de archivaris intergemeentelijk bedrijvig is, bedraagt
de jaarlijkse subsidie ten hoogste 60% van de brutowedde; en dit tot een maximaal bedrag van 14.875
euro. Na archiefoverdracht aan gemeentelijke of
intergemeentelijke archiefdiensten van OCMWarchieven, archieven van kerkfabrieken, archieven
van polders en van wateringen kunnen ook de algemene archiveringskosten gesubsidieerd worden.
Deze archiveringskosten hebben enkel betrekking op
uitgaven ingeschreven op de gewone begrotingen van
de overheden die een archiefoverdracht verricht hebben. De subsidiëring van de archiveringskosten kan
evenwel voor alle archiefoverdragende overheden
samen nooit meer dan 10% van de weddesubsidie
voor de gemeentelijke of intergemeentelijke archivaris bedragen. De gemeentelijke of intergemeentelijke
archivaris dient nieuw aangeworven te worden of voor
het eerst te worden belast met archiveringstaken. Een
voorlopige berekening van de subsidie geschiedt op
basis van de geraamde jaarlijkse kosten zoals uit het
aanvraagformulier blijkt. (Gewijzigd bij belissing
Provincieraad d.d. 30.03.2000 en 27.03.2003).
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Voorwaarden
Art. 5 - De subsidie wordt door de Bstendige Deputatie verleend onder navolgende voorwaarden.
- De gemeentelijke of intergemeentelijke archiefdienst is openbaar en toegankelijk. Daartoe worden
openingsuren vastgelegd en leeszaalfaciliteiten
voorzien.
- Er is zeker één voltijds of haltijds ambtenaar belast
met het archiefbeheer. Deze ambtenaar beschikt
over een basisdiploma en heeft met vrucht een specifieke archiefopleiding gevolgd. Zowel diploma als
opleiding moeten aanvaard zijn door de Bestendige
Deputatie. De keuzemodule “archiefbeheer” van de
School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen
wordt, indien volledig en met vrucht gevolgd, door
de Bestendige Deputatie aanvaard.
(Gewijzigd bij beslissing Provincieraad d.d.
30.03.2000).
- Gedurende de drie gesubsidieerde jaren worden op
de gemeentelijke begroting(en) voldoende middelen ingeschreven om - rekening houdend met de
financiële inbreng van OCMW, kerkfabriek, polder
of watering - samen met de provinciale subsidie een
goed archiefbeheer en een degelijk functionerende
archiefdienst te organiseren. Bewijs hiervan wordt
elk jaar opnieuw geleverd door voor 30 september
volgend op een subsidiëringsjaar een jaarverslag en
een gedetailleerde afrekening van inkomsten en uitgaven die verband houden met de archiefdienst
(voor wedden, inrichting van lokalen, materiële verzorging, werkingsmiddelen, enz.) - zoals voorzien
in artikel 5 van de wet van 14 november 1983 - aan
het Provinciebestuur voor te leggen. Ook moet het
aan elke daartoe door het Provinciebestuur gemachtigde steeds toegelaten zijn om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren. (Gewijzigd
bij beslissing Provincieraad d.d. 30.03.2000)
- Na de subsidiëringsperiode van drie jaar worden
voldoende middelen voorzien om de continuïteit
van het archiefbeheer en de archiefdienst te waarborgen. Daartoe blijven alle subsidiëringsvoorwaarden tot tien jaar na de laatste uitbetaling van
kracht. Bewijs van de continuïteit kan geleverd worden door een jaarlijks werkingsverslag voor te leggen aan het Provinciebestuur.

steeds het advies van de Algemeen Rijksarchivaris
ingewonnen. (Gewijzigd bij beslissing Provincieraad d.d. 27.03.2003).
- Bij niet-naleving van de voorwaarden kan de Provincie de subsidies terugvorderen en eventuele nog
voorziene subsidies opschorten.
Procedure
Art. 6 - De kandiderende gemeenten, OCMW’s,
kerkfabrieken, polders en wateringen kunnen eenmalig een aanvraagformulier bekomen bij Provinciebestuur West-Vlaanderen – Archiefdienst, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries. Voor 1 oktober
van het jaar dat de effectieve subsidiëring voorafgaat,
wordt de aanvraag op straffe van verval op het voorvermelde adres ingediend. Betreft het de oprichting
van een intergemeentelijke archiefdienst, dan dient
bij de aanvraag de samenwerkingsovereenkomst of
de oprichtingsakte gevoegd te worden. Wordt in de
archiefdienst ook OCMW-archief, archief van kerkfabrieken of archief van polders en wateringen opgenomen, dan dienen bij de aanvraag de overdrachtsakkoorden afgesloten tussen de betrokken partijen
gevoegd. (Gewijzigd bij beslissing Provincieraad d.d.
30.03.2000 en 27.03.2003).
Art. 7 - De Bestendige Deputatie beslist, na advies
van de provinciale Archiefcommissie over de aanvraag en de eventuele toekenning voor 31 december
van het jaar dat de effectieve subsidiëring voorafgaat.
(Gewijzigd bij beslissing Provincieraad d.d.
30.03.2000).
Art. 8 - De provinciale subsidie wordt gestort op een
rekeningnummer van het betrokken gemeentebestuur, het OCMW-bestuur, de kerkfabriek, de polder
of de watering, of op de rekening van één van de in
een intergemeentelijke archiefdienst participerende
gemeentebesturen. Ze dient integraal aangewend te
worden voor het lokale archiefbeheer.
Slotbepalingen
Art. 9 - Dit reglement dat geen afbreuk doet aan alle
wettelijke voorschriften inzake archiefbeheer en
archiefzorg, treedt in werking op 1 januari 1998.
Art. 10 – De Bestendige Deputatie beslist over alle
betwiste en niet in het reglement voorziene gevallen.

- OCMW’s, kerkfabrieken, polders en wateringen
leggen gedurende de drie gesubsidieerde jaren
bewijsstukken voor van alle subsidieerbare kosten.
- Participerende gemeenten in een intergemeentelijke archiefdienst zijn verplicht in toepassing van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten of oprichtingsakten af te sluiten. Gemeenten die OCMW-archief, archief van
kerkfabrieken, of archief van polders en wateringen
opnemen, zijn gehouden overdrachtsakkoorden af
te sluiten. Over de samenwerkingsakkoorden, oprichtingsakten en overdrachtsakkoorden wordt
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Nr. 74 - Gemeentelijke politieverordeningen en
reglementen – vermelding
Federale afdeling
DPV/VB – Nr. P/B/2003/1A
Brugge, 3 juli 2003
Ter kennismaking aan de leden van de Bestendige
Deputatie.
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna opgesomde
gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
van permanente aard bekendgemaakt.
De Gouverneur,
Paul Breyne
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Gemeente

Omschrijving

Datum
gemeenteraadsbesluit

Alveringem

algemeen politiereglement betreffende de openbare rust

24.04.2003

Anzegem

Wijziging huishoudelijk reglement 'culturele infrastructuur'

09.09.2002

Anzegem

wijziging politiereglement inzake lawaai

09.12.2002

Anzegem

reglement voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke
voetbalvelden - aanpassing

07.04.2003

Anzegem

reglement voor het beheer en het gebruik van de staande wip op
het gemeentelijk sportveld 'De Drie Kaven'

07.04.2003

Ardooie

politieverordening inzake ophaal en verwerking van huisvui

28.10.2002

Avelgem

gemeentelijk huishoudelijk reglement m.b.t. het uitlenen van
feest -en audiovisueel materiaal

25.11.2002

Avelgem

algemeen politiereglement : hoofdstuk openbare markten - aanpassing

10.03.2003

Avelgem

aanvulling gemeentelijk huishoudelijk reglement m.b.t. het
uitlenen van feest –en audiovisueel materiaal

10.03.2003

Beernem

organisatie wekelijkse marktdag – 2e aanpassing marktreglement

23.09.2002

Beernem

wijziging politieverordening op het gebruik van het containerpark
vanaf 1/11/2002

23.09.2002

Blankenberge

politieverordening op het plaatsen van terrasoverkappingen op de
openbare weg

26.11.2002

Blankenberge

politieverordening op het plaatsen van consumptieterrassen en
Windschermen in de Leopoldstraat

26.11.2002

Blankenberge

politieverordening op het privatief gebruik op de openbare weg

26.11.2002

Blankenberge

politieverordening op het ophalen van huisvuil en andere

17.12.2002

afvalstoffen : wijziging en coördinatie
Brugge

politieverordening houdende beperkte maatregelen n.a.v.

28.01.2003

voetbalwedstrijden met verhoogd toezicht in het Jan Breydelstadion
Brugge

politieverordening op het maken van rondritten en excursies met

25.03.2003

huurkoetsen, huurtrams en huurauto’s – wijziging
Deerlijk

algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk Parken,

27.02.2003

speel –en sporttereinen - aanpassing
Deerlijk

gemeentelijk reglement – rationalisatie, actualisatie, coördinatie

24.04.2003

- grafconcessies en vernieuwing van grafconcessies - aanpassing
De Haan

Herziening van het dienstreglement van de gemeentelijke

05.09.2002

openbare bibliotheek
De Haan

schoolreglement Gemeentelijke Basisschool : wijziging

03.09.2002

De Haan

gemeentelijk reglement betreffende het beheersorgaan

07.11.2002

gemeenschapscentrum
De Haan

gemeentelijk reglement betreffende de betoelaging van aanleg

07.11.2002

en onderhoud van kleine landschapselementen : wijziging
De Haan

algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk vuilnisophaling

07.11.2002

- wijziging
De Haan

reglement betreffende de organisatie van openbare markten
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Gemeente

Omschrijving

Datum
gemeenteraadsbesluit

Dentergem

politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen

21.11.2002

Dentergem

reglement begraafplaatsen

16.01.2002

De Panne

reglement betreffende het ter beschikking stellen van gemeentelijke
infrastructuur voor verenigingen, instellingen, diensten en adviesraden

26.09.2002

De Panne

reglement betreffende het ter beschikking stellen van feestmateriaal
- hervaststelling

26.09.2002

De Panne

reglement inzake de billijke vergoeding voor de gemeentelijke
Infrastructuur

26.09.2002

De Panne

algemeen politiereglement : hoofdstuk reinheid en milieuzorg
:afdeling 1 afval – honden.

10.12.2002

De Panne

algemeen politiereglement : hoofdstuk de veiligheid en het gemak
van doorgang op de openbare wegen. Afdeling 9 : het verkeer van
dieren op de openbare weg

10.12.2002

De Panne

reglement betreffende de invoering van een sluitingsuur voor
tabakswinkels – wijziging

23.01.2003

De Panne

reglement inzake ter beschikking stellen van de gemeentelijke
infrastructuur. Hervaststelling

20.03.2003

De Panne

reglement inzake ter beschikking stellen van feestmateriaal

20.03.2003

Gistel

politieverordening betreffende de taxidienst. Hervaststelling

06.02.2003

Harelbeke

wijziging van het gemeentelijk retributie-tarief en gebruiksreglement

21.03.2002

Harelbeke

aanpassing algemene gemeentelijke politiereglement
(milieureglement van de stad)

15.07.2002

Harelbeke

wijziging politieverordening betreffende de toegang tot het
Containerpark voor bestelwagens en aanhangwagens

18.11.2002

Harelbeke

hervaststelling gemeentelijk retributie-,
tarief en gebruiksreglement

18.11.2002

Heuvelland

algemeen gemeentelijk politiereglement i.v.m. groepsverblijven
- wijziging

24.02.2003

Hooglede

wijziging van het algemeen politiereglement :
toevoeging reglementering betreffende de aankondigingsborden

03.09.2002

Houthulst

politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en
Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

25.02.2003

Ieper

retributiereglement betreffende verkoop van huisvuilzakken

07.10.2002

Ieper

reglement betreffende het heffen van een gemeentelijke belasting
op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen

07.10.2002

Ieper

plaatsingsreglement betreffende de standplaatsen op de Ieperse
foren : aanpassing

03.02.2003

Ieper

algemene politieverordening betreffende het houden van toeristische
rondritten in het stadscentrum per huurkoets

07.04.2003

Ieper

verordening betreffen het plaatsen van terrassen op het openbaar domein

03.03.2003

Ieper

politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen

03.03.2003

Ingelmunster

wijziging van de politieverordening op het aanrichten van schade
aan het openbaar domein

17.09.2002

Ingelmunster

politieverordening betreffende het inzamelen van afvalstoffen

17.09.2002
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Gemeente

Omschrijving

Datum
gemeenteraadsbesluit

Ingelmunster

reglement inwendig bestuur op het gebruik van gemeentelijke
aankondigingsvoorzieningen aan de invalswegen

18.02.2003

Ingelmunster

gemeentelijke verordening met betrekking tot
de waterhuishoudingsmaatregelen bij het uitvoeren van verkavelingen

18.02.2003

Ingelmunster

gemeentelijke verordening met betrekking tot het overwelven van
baangrachten

18.02.2003

Ingelmunster

gemeentelijke verordening inzake preventieve handhavingsmaatregelen
Vaststelling

18.02.2003

Izegem

politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen

02.12.2002

Knokke-Heist

politieverordening op het verkeer met rijdieren op het strand, in
de duinen en het bos en op de openbare weg : wijziging en coördinatie

27.06.2002

Knokke-Heist

politieverordening op de honden : wijziging en coördinatie

27.06.2002

Knokke-Heist

politieverordening op de honden : wijziging en coördinatie

19.12.2002

Knokke-Heist

politieverordening op de ingebruikname van de openbare weg bij
bouwwerken – aanpassing

27.03.2003

Koksijde

politiereglement : privatief gebruik van de openbare weg – wijziging

23.12.2002

Koksijde

algemeen politiereglement – hoofdstuk honden – aanpassing

14.04.2003

Kortemark

politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen

17.12.2002

Ledegem

dienstreglement van de plaatselijke openbare bibliotheek

27.12.2002

Ledegem

gemeentelijk reglement voor het verhuren van lokalen en materialen

27.12.2002

Ledegem

hervaststellen van het algemeen politiereglement

27.12.2002

Ledegem

hervaststellen van het algemeen politiereglement

27.02.2003

Ledegem

politiereglement n.a.v. zangwedstrijden voor vinken in het jaar 2003

27.03.2003

Lendelede

verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de
verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van
hemelwater afkomstig van particuliere woningen : wijziging

23.09.2002

Lendelede

verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de
verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van
hemelwater afkomstig van particuliere woningen : wijziging

23.10.2002

Lendelede

politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen

21.11.2002

Lendelede

subsidiereglement voor de aanleg van individuele behandelingsinstallaties
van huishoudelijk afvalwater

18.12.2002

Lendelede

aanpassing van het huishoudelijk reglement van de culturele raad

18.12.2002

Lichtervelde

gemeentelijke Kinderopvang “De Duiventil” – goedkeuren wijzigen
tarieven

26.08.2002

Lichtervelde

politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

23.12.2002

Lichtervelde

subsidiereglement inzake beheersovereenkomsten voor natuurgericht
agrarisch beheer en kleine landschapelementen

23.12.2002

Lichtervelde

gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, 23.12.2002
de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van
hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Lichtervelde

subsidiereglement betreffende de installatie van een hemelwaterput
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Gemeente

Omschrijving

Datum
gemeenteraadsbesluit

Lichtervelde

subsidiereglement betreffende de bouw van individuele
zuiveringsinstallaties bij particuliere woningen

23.12.2002

Lichtervelde

reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke sporthal en
polyvalent terrein : aanpassing

23.12.2002

Lichtervelde

gemeentelijke basisschool – goedkeuren nieuw schoolreglement

26.08.2002

Lichtervelde

algemeen gemeentelijk politiereglement houdende bijzondere voorwaarden
voor de plaatsing van zomerterrassen op het openbaar domein

24.02.2003

Lichtervelde

algemeen gemeentelijk politiereglement houdende voorwaarden voor de
plaatsing van een barbecue op het openbaar domein

24.02.2003

Menen

algemeen gemeentelijke politieverordening i.v.m. het gebruik van de
openbare weg en plaatsing van terrassen – wijziging

31.01.2003

Menen

algemeen gemeentelijke politieverordening inzake kerkhoven, lijkenvervoer,
begravingen en ontgravingen – wijziging

27.02.2003

Mesen

gemeentelijke politieverordening inzake rumoer en lawaai – wijziging

20.12.2002

Meulebeke

verordening inzake het plaatsen en gebruiken van een hemelwaterput

11.12.2002

Meulebeke

verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor nieuwbouw
en voor vernieuwbouw voor gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater

11.12.2002

Meulebeke

politieverordening inzake het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

11.12.2002

Moorslede

herziening betreffende de statuten en het huishoudelijk reglement van de
gemeentelijke raad voor cultuurbeleid

03.10.2002

Moorslede

politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen

30.12.2002

Moorslede

aanpassing gebruiksreglement “De Bunder”

30.12.2002

Nieuwpoort

politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

12.12.2002

Oostende

politieverordening inzake openbare orde en veiligheid en verkeer betreffende
de parken en promenades – wijziging

27.09.2002

Oostende

politieverordening betreffende de begraafplaatsen, het lijkenvervoer,
de lijkenbewaarplaatsen en verstrooiingen op zee – wijziging

30.08.2002

Oostende

politieverordening inzake openbare zeden – wijziging

24.10.2002

Oostende

politieverordening betreffende de lokalen met dansgelegenheid
- wijziging

19.12.2002

Oostende

politieverordening betreffende het privatief gebruik van de openbare
domeinen – wijziging

19.12.2002

Oostkamp

wijziging politiereglement betreffende de toegang en het gebruik van
het gemeentepark De Valkaart

19.09.2002

Oostrozebeke

algemeen gemeentelijk politiereglement : reinheid en milieuzorg
- wijziging

12.12.2002

Oostrozebeke

algemeen politiereglement : hoofdstuk markten – wijziging

13.03.2003

Oostrozebeke

algemeen politiereglement : het gebruik van ontmoetingscentrum
“Mandelroos” – wijziging

13.03.2003

Poperinge

politieverordening op het gebruik van het Burggraaf Frimoutpark

31.10.2002

Poperinge

wijziging politiereglement inzake afvalstoffen

19.12.2002

Poperinge

goedkeuring huishoudelijk reglement op het gebruik van de
jeugdinfrastructuur

27.02.2003

Pittem

politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

26.09.2002
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Gemeente

Omschrijving

Datum
gemeenteraadsbesluit

Roeselare

algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk bouw betreft beveiliging
tegen brand en aan de administratieve ondersteuning inzake brandveiligheid
in de voor het publiek toegankelijke gebouwen, lokalen en plaatsen

25.11.2002

Ruiselede

verordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

10.09.2002

Staden

wijziging huishoudelijk reglement van de jeugdontmoetingsruimte "De Blutse" 31.10.2002

Staden

wijziging politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

31.10.2002

Staden

wijziging gemeentelijk reglement inzake de concessies op de begraafplaatsen

31.10.2002

Staden

politiereglement betreffende de huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen – hervaststelling

30.01.2003

Tielt

algemeen politiereglement betreffende de openbare overlast in herbergen,
drankgelegenheden en terrassen – wijziging

10.03.2003

Tielt

algemeen politiereglement voor het gebruik van vogelschrikkanonnen
- wijziging

10.03.2003

Tielt

politiereglement betreffende het invoeren van kiespropaganda n.a.v. de
federale verkiezingen op zondag 18 mei 2003

03.04.2003

Waregem

reglement betreffende aanplakkingen

03.12.2002

Waregem

reglement van inwendig bestuur en retributiereglement betreffende de
bescherming van het stedelijk openbaar domein bij private werken

11.12.2001

Waregem

stedelijk reglement inzake jeugdwerk – aanpassing

14.01.2003

Waregem

retributiereglement betreffende het stedelijk afvalbeleid 2001-2006

04.02.2003

Waregem

reglement van inwendig bestuur op de openbare markt – aanpassing

04.02.2003

Waregem

huishoudelijk reglement betreffende containerparken

11.03.2003

Wervik

reglement van inwendige orde voor de gemeentelijke culturele, sport –en
jeugdinfrastructuur: aanvulling

20.12.2002

Wervik

wijziging dienstreglement van de stedelijke openbare bibliotheek

04.02.2003

Wervik

reglement inzake medewerking aan feestelijkheden : aanpassing en
hervaststelling

24.02.2003

Wevelgem

vernieuwing reglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek

11.10.2002

Wevelgem

wijziging beheersformule van de gemeentelijke openbare bibliotheek

11.10.2002

Wevelgem

reglement inzake pedagogische toelage voor thuisverzorging en vakantietoelag 21.12.2001

Wevelgem

subsidiereglement voor de bouw van individuele zuiveringsinstallaties bij
particuliere woningen

21.12.2001

Wevelgem

subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen bij
woningen

21.12.2001

Wevelgem

reglement betreffende aanleg van garagestraten

21.12.2001

Wevelgem

reglement betreffende subsidies voor jeugdlokalen

21.12.2001

Wevelgem

reglement betreffende het gebruik van de koer van OC De Brouwerij in de
deelgemeente Moorsele

21.12.2001

Wevelgem

gemeentelijk reglement inzake geboortepremies

21.12.2001

Wevelgem

subsidiereglement inzake KLE

21.12.2001

Wevelgem

gemeentelijk reglement inzake de huisvestingspremies

21.12.2001

Wevelgem

reglement betreffende begrafenisvergoeding voor oudstrijders

21.12.2001

Wevelgem

subsidiereglement betreffende schoolzwemmen

21.12.2001
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Gemeente

Omschrijving

Datum
gemeenteraadsbesluit

Wevelgem

reglement betreffende de gebruikname van het lokaal
Natuur Educatief Centrum Gelegen te Bergelenput

21.12.2001

Wevelgem

reglement betreffende de gebruikname van de evenementenhal De Schelp

21.12.2001

Wevelgem

reglement betreffende de gebruikname van het Cultureel Centrum

21.12.2001

Wevelgem

subsidiereglement socio-culturele verenigingen : aanpassing

21.12.2001

Wevelgem

gemeentereglement inzake toelage vriendenkring gemeentepersoneel

21.12.2001

Wevelgem

reglement betreffende de gebruikname van het ontmoetingscentrum
OC De Cerf

21.12.2001

Wevelgem

politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijk afval

08.02.2002

Wevelgem

aanpassing organiek reglement raad van bestuur cultuur centrum ingevolge
decreet op lokaal cultuurbeleid

08.02.2002

Wevelgem

gemeentelijk reglement op de bewegwijzering ten behoeve van bedrijven en
instellingen – correctie

12.04.2002

Wevelgem

gemeentelijk reglement geboortepremies : aanpassing

12.04.2002

Wevelgem

subsidiereglement socio-culturele verenigingen : aanpassing

05.07.2002

Wevelgem

subsidiereglement inzake het inrichten van wielerwedstrijden

05.07.2002

Wevelgem

subsidiereglement inzake groendaken

13.09.2002

Wevelgem

gebruikersreglement OC De Cerf : wijziging

14.02.2003

Wielsbeke

algemeen gemeentelijk politiereglement: hoofdstuk begraafplaatsen
– aanpassing

27.11.2002

Zedelgem

Cultuur-reglement uitleendienst

25.04.2002

Zedelgem

begraafplaatsen-reglement op het verlenen van grond –en nisconcessies op de
begraafplaatsen – aanvulling met urnenkelders

29.08.2002

Zedelgem

administratieve verordening op de openbare markten

29.08.2002

Zedelgem

dienst cultuur : kermisreglement

19.12.2002

Zedelgem

schoolreglement en afsprakennota gemeenteschool

19.12.2002

Zedelgem

cultuur : goedkeuring circusreglement

20.02.2003

Zwevegem

gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

16.12.2002
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Nr. 75 - gemeentelijke politieverordeningen en
reglementen – vermelding
Federale afdeling
DPC/VB- Nr. P/B/2003/1B
Brugge, 3 juli 2003
Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige
Deputatie.
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de
nieuwe gemeentewet, worden hierna opgesomde
tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en
reglementen bekendgemaakt.
De Gouverneur,
Paul Breyne
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A. VASTGESTELD DOOR DE GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ART. 119 VAN DE NIEUWE
GEMEENTEWET.
Gemeente

Omschrijving

Datum
gemeenteraadsbesluit

Anzegem

tijdelijk politiereglement n.a.v. de verkiezingscampagne voor de
Federale Wetgevende Kamer op 18 mei 2003

07.04.2003

Brugge

politieverordening houdende de handhaving van de openbare orde
en rust n.a.v. de Heilige Bloedprocessie op donderdag 29 mei 2003

25.03.2003

Blankenberge

politieverordening i.v.m. het maken van propaganda n.a.v. de
federale wetgevende verkiezingen van zondag 18 mei 2003

29.04.2003

De Haan

politieverordening tot het betreden van de stranden n.a.v. de
olievervuiling

06.02.2003

Heuvelland

politieverordening op het houden van gelegenheidscampings of
kampeerterreinen n.a.v. de Heuvelland Challenge te Nieuwkerke
die doorgaat van 1 mei 2003 tot 4 mei 2003

30.12.2002

Heuvelland

verordening houdende maatregelen op de leurhandel n.a.v. de LRT
Comines Rally te Heuvelland, deelgemeente Wijtschate
op 13 april 2003

31.03.2003

Ichtegem

verordening houdende de handhaving van openbare orde te Ichtegem
n.a.v. het jaarlijks wielergala “Omloop der Vlaamse Ardennen” op
zondag 9 maart 2003

06.02.2003

Ieper

politieverordening n.a.v. de 100-dagen viering op 28 februari 2003

03.02.2003

Izegem

verordening om het maken van muziek te beperken n.a.v. het
Herfstmuziekfestival op 15 september 2002

09.09.2002

Kuurne

verordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten
op en langs de openbare weg te Kuurne n.a.v. de wielerwedstrijd
Kuurne-Brussel-Kuurne die doorgaat op 2 maart 2003

28.01.2003

LangemarkPoelkapelle

verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten
op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle – wijk Hagebos
tijdens de cyclocross die doorgaat op zaterdag 18 januari 2003

23.12.2002

LangemarkPoelkapelle

verordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten
op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle – wijk Madonna
n.a.v. de autocross op zondag 15 juni 2003

07.04.2003

LangemarkPoelkapelle

verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten
op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle – Groenstraat –
n.a.v. de rommelmarkt op zaterdag 19 juli 2003

07.04.2003

Lichtervelde

gemeentelijke sportdienst – vaststellen tarieven sportklassen schooljaar
2002-2003

26.08.2002

Moorslede

een tijdelijke politieverordening met betrekking tot het rijden van
verkenningsritten n.a.v. de TBR autorally die doorgaat op
zondag 20 oktober 2002

25.09.2002

Moorslede

een tijdelijke politieverordening houdende beperkingen op de ambulante
activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare
weg n.a.v. de TBR autorally die doorgaat op zondag 20 oktober 2002

25.09.2002

Oostrozebeke

verordening houdende verbod van verkeer n.a.v. het 58ste herfstcriterium
voor beroepsrenners die doorgaat op maandag 7 oktober 2002

12.09.2002

Poperinge

politieverordening houdende leurverbod tijdens de Hoppestoet op
zondag 15 september 2002

29.08.2002
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Gemeente

Omschrijving

Datum
gemeenteraadsbesluit

Poperinge

verordening n.a.v. de kerstmarkt die plaats heeft te Watou op
14 december 2002

19.12.2002

Poperinge

politieverordening n.a.v. 100 dagen viering scholieren op 28 februari 2003

30.01.2003

Poperinge

politieverordening houdende leurverbod n.a.v. het Keikoppencarnaval op
zondag 30 maart 2003

27.02.2003

Roeselare

politiereglement inzake verkeer, leurhandel en bedeling van pamfletten
n.a.v. de kerstmarkt en eindejaarsfeesten

25.11.2002

Roeselare

politiereglement houdende de regeling van het verkeer, publiciteit, uitdelen
van pamfletten, manifestaties, verkoopstanden en geluidshinder n.a.v. het
Roeselaars Carnaval op zondag 23 maart 2003

24.02.2003

Tielt

politieverordening houdende alcoholverbod n.a.v. het 100-dagen feest van
de scholieren op vrijdag 14 maart 2003

14.03.2003

Torhout

politieverordening houdende de handhaving van openbare orde en rust n.a.v.
de carnavalstoet op zondag 9 maart 2003

27.02.2003

Wevelgem

politiereglement n.a.v. de zangwedstrijden voor vinken 2002

12.04.2002

Wevelgem

politiereglement n.a.v. de zangwedstrijden voor vinken 2003

20.02.2003

Wevelgem

politiereglement betreffende lawaai en rumoer n.a.v. een zangwedstrijd
voor vinken – seizoen 2003

14.03.2003

Wingene

verordening houdende de handhaving van de openbare orde en rust tijdens
de beroepsrennerkoers op woensdag 4 september 2002

26.08.2002

Wingene

verordening houdende de handhaving van de openbare orde en rust tijdens
de beroepsrennerkoers op donderdag 10 oktober 2002

26.08.2002

Wingene

verordening houdende de handhaving van de openbare orde tijdens de
Openbedrijvendag te Wingene op zondag 6 oktober 2002

23.09.2002

B. VASTGESTELD DOOR DE BURGEMEESTER OVEREENKOMSTIG ART. 134, §1 VAN DE
NIEUWE GEMEENTEWET.

Gemeente

Omschrijving

Bredene

verordening houdende het verbod op het rondrijden en/of
standplaatsinname met een microwagen n.a.v. de verkiezingen
van het federaal parlement op zondag 18 mei 2003

28.03.2003

Ieper

politieverordening i.v.m. het maken van propaganda n.a.v. de
federale wetgevende verkiezingen van zondag 18 mei 2003

11.04.2003

Izegem

verordening inzake leurhandel n.a.v. de kerstmarkt op zaterdag 14
en zondag 15 december 2002

04.12.2002

LangemarkPoelkapelle

verordening houdende het verbod op het houden van ambulante
activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle
van zaterdag 12 tot zondag 13 oktober 2002 tijdens de
Donna’s Ultra Top Party

10.10.2002

Menen

politieverordening betreffende de tijdelijke sluiting van inrichtingJeugdhuis “LA GARE”

20.12.2002
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Datum
besluit
burgemeester
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Gemeente

Omschrijving

Menen

politieverordening betreffende de tijdelijke sluiting van de
jeugdlokalen gelegen in de zolderruimte van de Gemeentelijke
Basisschool, Moeskroenstraat 525 te Rekkem

20.12.2002

Roeselare

verordening betreffende het verbod tot het meebrengen van
alcoholische dranken met een alcoholgehalte hoger dan
5,5%, naar het stadspark, Kattestraat, tijdens de concerten
van dinsdag 27/08/02 en vrijdag 30/08/02

27.08.2002

Roeselare

verordening houdende het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen n.a.v. het openingsweekend van het JAC
op 25 april 2003

27.03.2003

Wevelgem

verordening houdende het verbod, tenzij daartoe schriftelijke
toelating voor bekomen is van de bevoegde overheid, de veiligheid
en het gemak van doorgang te belemmeren door privatief gebruik
van de openbare orde weg, ofwel op de begane grond ofwel er boven
of onder, gedurende de dagen van de braderie op 13,14,15
en 16 september 2002

06.09.2002
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Datum
besluit
burgemeester
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Nr. 76 - Omzendbrief GPI – 39 betreffende de facturatie van de steun in personeelsleden van de
Federale Politie naar een korps van de Lokale Politie.
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
Brugge, 3 juli 2003
Nr. AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur – coördinator
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI – 39 betreffende de facturatie van
de steun in personeelsleden van de Federale Politie
naar een korps van de Lokale Politie.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 18 juni 2003 (blz. 32545 tot 32546).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul Breyne
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BESTUURSMEMORIAAL
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VU: Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

INHOUD

Blz.

77 Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 333
betreffende Community Policing,
definitie van de Belgische interpretatie
van toepassing op de geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus

Nr. 77 - Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003
betreffende Community Policing, definitie van de
Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven

78 Omzendbrief Iraakse crisis – Afwij- 334
kingen aan de statutaire bepalingen
met betrekking tot de arbeidstijd

Brugge, 14 augustus 2003

79 Omzendbrief GPI – 27 bis: bijkomen- 335
de richtlijnen bij de ministeriële
omzendbrief GPI 27 van 19 september
2002 betreffende de nadere richtlijnen
inzake de individuele afwijkingen op
de beroepsonverenigbaarheden in
hoofde van de leden van het operationeel kader van de politiediensten

Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende
Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur - coördinator

Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 9 juli 2003 (blz. 37049 tot 37052).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 78 - Omzendbrief Iraakse crisis – Afwijkingen
aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de
arbeidstijd
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 14 augustus 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur – coördinator
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief Iraakse crisis – Afwijkingen aan de
statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 23 juli 2003 (blz. 39052).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 79 - Omzendbrief GPI – 27 bis: bijkomende
richtlijnen bij de ministeriële omzendbrief GPI 27
van 19 september 2002 betreffende de nadere
richtlijnen inzake de individuele afwijkingen op
de beroepsonverenigbaarheden in hoofde van de
leden van het operationeel kader van de politiediensten
Federale dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 14 augustus 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur – coördinator
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI – 27bis: bijkomende richtlijnen
bij de ministeriële omzendbrief GPI 27 van 19 september 2002 betreffende de nadere richtlijnen inzake
de individuele afwijkingen op de beroepsonverenigbaarheden in hoofde van de leden van het operationeel kader van de politiediensten.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 1 juli 2003 (blz. 35447 tot 35449).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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INHOUD

Blz.

80 Wet van 23 december 1983 op de zie- 337
kenhuizen: gemiddelde prijs van de
verpleegdag
81 Onderscheidingen - Burgerlijke erete- 347
kens

Nr. 80 - Wet van 23 december 1983 op de ziekenhuizen: gemiddelde prijs van de verpleegdag
VI. Gem.A/03/991/209-3
Brugge, 28 augustus 2003
Aan de voorzitters van de raden voor maatschappelijk welzijn in de provincie West-Vlaanderen
Mevrouw de Voorzitter,
Mijnheer de Voorzitter,
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geef ik u hierbij kennis van de wijzigingen in
de gemiddelde prijs van de verpleegdag die vanaf 1
januari 2003 voor diverse instellingen moeten aangebracht worden.
Hoogachtend,
De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

BESTUURSMEMORIAAL NR. 16 - 7 OKTOBER 2003

337

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voeselketen en Leefmilieu.
Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen
Boekhouding en beheer van de ziekenhuizen
Postdatum
OMZENDBRIEF AAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE
Betreft: Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag
Mijnheer de Gouverneur,
In aansluiting met alle voorgaande omzendbrieven betreffende de lijsten der prijzen die door de ziekenhuizen dienen aangerekend sedert 1 januari 1967, heb ik de eer U hierbijgaand de wijzigingen vanaf 01-01-2003 mee te
delen die voor diverse instellingen moeten aangebracht worden.
Ik zou U dank weten, Mijnheer de Gouverneur, deze gegevens ter kennis te willen brengen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van uw provincie.
Namens de Minister,
Voor de Directeur-generaal,
De Adviseur-generaal,
(get.) M. TASIAUX
Prijs per verpleegdag - 1 juli 2003
Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

2018
2020
2060
2100
2170
2200
2300
2300
2390
2400
2440
2500
2610
2650
2800
2800
2820
2840
2880
2930

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Turnhout
Turnhout
Malle
Mol
Geel
Lier
Wilrijk
Edegem
Mechelen
Mechelen
Bonheiden
Reet
Bornem
Brasschaat

259,28
335,55
211,12
211,44
222,81
231,45
234,21
222,96
249,00
236,07
248,46
232,23
322,60
425,47
231,03
190,30
247,37
246,15
247,76
252,98

61,49
89,20
55,79
50,00
53,32
54,73
55,39
52,73
58,88
55,83
58,76
54,92
76,29
150,08
54,63
45,53
58,50
58,21
58,59
59,82

197,79
246,35
155,33
161,44
169,49
176,72
178,82
170,23
190,12
180,24
189,70
177,31
246,31
275,39
176,40
144,77
188,87
187,94
189,17
193,16

2060 Antwerpen

1.024,93

242,39

782,54

151,16

35,74

115,42

ANTWERPEN - Type A
100
009
231
682
317
308
063
090
536
102
709
097
099
300
026
055
689
314
104
710

St-Vincentiusziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Anwerpen
Fusieziekenhuis Monica
A.Z. Jan Palfijn-Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
Sint-Elisabethziekenhuis
A.Z. Sint-Jozef
A.Z. Sint-Jozef
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Dimpna
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Augustinus - Sint Camillus
Universitair Ziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Imeldaziekenhuis
A.Z. Heilige Familie
Sint-Jozefkliniek
Algemeen Ziekenhuis Klina

ANTWERPEN - Type BRA
231 Algemeen Centrumziekenhuis
ANTWERPEN - Type G
236 Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
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2050 Antwerpen Linkeroever
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

2440
2530
2570
2640
2980

Geel
Boechout
Duffel
Mortsek
Zoersel

254,81
162,00
158,32
148,04
163,48

60,26
38,31
37,44
35,01
38,66

194,55
123,69
120,88
113,03
124,82

2020
2060
2300
2500
2610
2800
2930
2930

Antwerpen
Antwerpen
Turnhout
Lier
Wilrijk
Mechelen
Brasschaat
Brasschaat

395,89
396,39
421,38
394,65
400,56
405,44
393,17
403,24

93,62
93,74
99,65
93,33
94,73
95,88
92,98
95,36

302,27
302,65
321,73
301,32
305,83
309,56
300,19
307,88

2000
2018
2020
2050
2060
2100
2170
2200
2390
2500
2800
2820
2930
2980

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen Linkeroever
Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Malle
Lier
Mechelen
Bonheiden
Brasschaat
Zoersel

190,90
140,23
161,54
149,41
154,40
150,80
129,82
240,79
145,06
193,23
289,46
192,02
149,96
136,41

45,14
33,16
38,20
35,33
36,51
35,66
30,70
56,94
34,30
45,69
68,45
45,41
35,46
32,26

145,76
107,07
123,34
114,08
117,89
115,14
99,12
183,85
110,76
147,54
221,01
146,61
114,50
104,15

1340 Ottignies
1400 Nivelles

257,00
220,96

64,39
52,25

192,61
168,71

1340
1367
1410
1420
1450

241,28
446,46
196,32
178,11
383,71

57,06
105,58
46,42
42,12
90,74

184,22
340,88
149,90
135,99
292,97

1300 Wavre
1340 Ottignies

409,44
396,11

96,83
93,68

312,61
302,43

1300 Wavre
1410 Waterloo

137,35
119,00

32,48
28,14

104,87
90,86

1000 Bruxelles

455,38

118,39

336,99

ANTWERPEN -Type P
939
936
970
902
937

Openbaar Psyh. Ziekenhuis
Psych. Centrum Broeders Alexianen
Psych. Centrum Sint-Norbertushuis
Pscyh. Centrum Sint-Amedeus
Psych. Ziekenhuis Bethaniënhuis

ANTWERPEN -Type PAL
009
231
063
097
099
026
710
241

Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Sint-Elisabethziekenhuis
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Algemeen Ziekenhuis Klina
Kliniek De Mick

ANTWERPEN -Type Sp
659
189
009
236
231
682
317
308
046
097
026
689
241
088

APRA-Kliniek
Joods Geriatrisch Centrum
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
A.Z. Jan Palfijn-Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
Verpleeginrichting De Dennen
Heilig Hartziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Imeldaziekenhuis
Kliniek De Mick
Verpleegtehuis Joostens

BRABANT WALLON -Type A
043 Clinique Saint-Pierre
346 C.H. de Tubize-Nivelles
BRABANT WALLON -Type P
912
949
700
923
915

Centre Neurologique William Lennox
Les Feux Follets
Clinique Dr. Derscheid
Association 'Le Domaine'
La Petite Maison

Ottignies
Huppaye
Waterloo
Braine-1 Alleud
Chastre

BRABANT WALLON -Type PAL
413 Clinique Champ Ste-Anne
043 Clinique Saint-Pierre
BRABANT WALLON -Type Sp
413 Clinique Champ Ste-Anne
700 Clinique Dr. Derscheid
BRUSSELS -Type A
079 Institut Jules bordet
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

076
110
150
077
087
723
406
547
143
332
111
403

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Algemene Kliniek Sint-jan
H.U.D.E.R.F.
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Ste-Anne St-Remi St-Etienne
Clinique Universitaire Erasme
C.H. François Rabelais
Academisch Ziekenhuis V.U.B.
A.s.b.l. C.H.I.R.E.C.
asbl Clinique de l'Europe
Cliniques Universitaire Saint-Luc

1000
1000
1020
1020
1040
1070
1070
1082
1090
1180
1180
1200

Bruxelles
Brussel
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Anderlecht
Berchem-Sainte-Agat
Jette
Uccle
Uccle
Woluwe-Saint-Lambe

404,64
249,81
630,79
317,68
237,06
286,26
389,17
225,20
408,62
272,25
257,42
464,07

117,71
59,43
159,61
86,10
56,67
68,05
137,92
53,41
144,13
64,38
60,87
163,86

286,93
190,38
471,18
231,58
180,39
218,21
251,25
171,79
264,49
207,87
196,55
300,21

1000
1080
1082
1090
1200

Bruxelles
Molenbeek-Saint-Jean
Berchem-Sainte-Agat
Jette
Woluwe-Saint-Lambe

72,30
171,16
225,43
140,21
89,00

17,09
40,47
53,31
33,15
21,04

55,21
130,69
172,12
107,06
67,96

1030
1050
1050
1070
1090
1180
1180
1180
1180

Schaarbeek
Ixelles
Ixelles
Anderlecht
Jette
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle

133,07
168,03
190,48
484,48
175,06
404,10
74,42
187,15
218,55

31,47
39,73
45,04
114,57
41,40
95,56
17,60
44,26
51,68

101,60
128,30
145,44
369,91
133,66
308,54
56,82
142,89
166,87

1000
1000
1020
1040
1180

Bruxelles
Brussel
Laken
Etterbeek
Uccle

411,31
421,72
392,51
393,30
390,37

97,27
99,73
92,82
93,01
92,32

314,04
321,99
299,69
300,29
298,05

1000
1020
1020
1020
1040
1070
1080
1082
1082
1090
1180
1200

Bruxelles
Laken
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Molenbeek-Saint-Jean
Berchem-Sainte-Agat
Berchem-Sainte-Agat
Jette
Uccle
Woluwe-Saint-Lambe

221,84
253,93
234,47
202,58
158,56
363,84
108,67
276,07
150,87
120,43
230,38
59,91

52,46
60,05
55,45
47,91
37,49
86,04
25,70
65,29
35,68
28,48
54,48
14,16

169,38
193,88
179,02
154,67
121,07
277,80
82,97
210,78
115,19
91,95
175,90
45,75

289,73
317,74
283,34

71,03
81,40
69,75

218,70
236,34
213,59

BRUSSELS -Type G
408
404
038
053
051

Institut Pachéco
Centre Méd. Soc. et de Repos 'Val des Fleurs'
Psychogeriatrisch Centrum
Magnolia
Centre Médical Gériatrique

BRUSSELS -Type P
946
976
997
980
926
927
916
948
935

C.H. Jean Titeca
Clinique Sanatia
Psychosociaal Centrum Sint-Alexius
L'Equipe
Clinique Sans Souci
Parhélie
Le Bivouac
Clinique Fond'Roy
La Ramée

BRUSSELS -Type PAL
076
110
077
087
111

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
asbl Clinique de l'Europe

BRUSSELS -Type Sp
408
083
539
077
087
406
404
547
038
053
111
403

Institut Pachéco
Résidence Heysel Brugmann
Centre de Trauma et de Réadaption
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
Centre Méd. Soc. ed de Repos 'Val des Fleurs'
C.H. François Rabelais
Psychogeriatrisch Centrum
Magnolia
asbl Clinique de l'Europe
Cliniques Universitaire Saint-Luc

HAINAUT -Type A
027 C.H. Notre Dame Reine Fabiola
718 C.H.U. De Charleroi
409 Clinique Notre-Dame de Grâce
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6000 Charleroi
6000 Charleroi
6041 Gosselies
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

010
325
249
254
266
007
096
146
410
008
071
534
247

Hôpital St-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR
C.H.U. A. Vésale
Centre de Santé des Fagnes
Hôpital Ambroise Paré
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Centre Hospitalier de la Haute Senne
C.H.U. Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
A.s.b.l. Prov.des Malades et Mutualité Chrétienr
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Clinique Notre-Dame
Centre Hospitalier Régional de Tournai
C.H. de Mouscron

6060
6110
6460
7000
7000
7060
7100
7100
7301
7331
7500
7500
7700

Gilly
Montigny-le-Tilleul
Chimay
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-Saint-Paul
Hornu
Baudour
Tournai
Tournai
Mouscron

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

275,24
378,10
280,70
250,10
249,17
259,08
235,44
269,51
243,78
230,69
204,50
223,85
278,03

68,40
91,97
73,74
65,76
59,54
61,65
61,96
66,37
64,70
57,13
48,53
53,87
65,92

206,84
286,13
206,96
184,34
189,63
197,43
173,48
203,14
179,08
173,56
155,97
169,98
212,11

1.083,24

256,18

827,06

HAINAUT -Type BRA
010 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR

6060 Gilly

HAINAUT -Type P
941
951
904
974
922
905
950

Hôpital de Jour
Hôp. Psych du Chênes aux Haies
Centre Pschy. St-Bernard
Hôp. Psych. 'Les Marronniers'
Clinique Neuro-Psychiatrique
Institut Psychiatrique St Charles
Inst. Psych. St-Jean de Dieu

HAINAUT -Type PAL
010 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR
325 C.H.U. A. Vésale
266 C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
254 Hôpital Ambroise Paré
721 Maison Marie Immaculée
534 Centre Hospitalier Régional de Tournai
071 Clinique Notre-Dame

6001
7000
7170
7500
7603
7620
7900

Marcinelle
Mons
Manage
Tournai
Bon-Secours
Wez-Velvain
Leuze-en-Hainaut

477,24
164,17
149,80
136,91
151,82
153,98
146,09

112,86
38,82
35,42
32,37
35,90
36,41
34,55

364,38
125,35
114,38
104,54
115,92
117,57
111,54

6060
6110
7000
7000
7063
7500
7500

Gilly
Montigny-le-Tilleul
Mons
Mons
Neutvilles
Tournai
Tournai

383,49
387,26
402,33
406,87
433,12
385,55
431,30

90,69
91,58
95,15
96,22
102,43
91,18
102,00

292,80
295,68
307,18
310,65
330,69
294,37
329,30

6000
6000
6041
6060
6110
7000
7000
7060
7100
7100
7301
7331
7500
7700

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Motigny-le Tilleul
Mons
Mons
Soignies
Haine-Saint-Paul
La Louvière
Hornu
Baudour
Tournai
Mouscron

331,36
219,74
193,30
264,58
143,08
180,53
608,16
479,03
112,36
246,89
173,94
335,03
156,38
209,97

78,36
51,96
45,71
62,57
33,83
42,69
143,82
113,29
26,57
58,38
41,13
79,23
36,98
49,65

253,00
167,78
147,59
202,01
109,25
137,84
464,34
365,74
85,79
188,51
132,81
255,80
119,40
160,32

4000
4000
4000
4000

Rocourt
Liège
Liège
Liège

300,72
308,88
353,31
260,98

71,12
75,82
116,70
62,08

229,60
233,06
236,61
198,90

HAINAUT -Type Sp
718
027
409
010
325
254
266
007
146
096
410
008
534
247

C.H.U. De Charleroi
C.H. Notre Dame Reine Fabiola
Clinique Notre-Dame de Grâce
Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèses et IMTR
C.H.U. A. Vésale
Hôpital Ambroise Paré
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Centre Hospitalier de la Haute Senne
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
C.H.U. Tivoli
A.s.b.l. Prov. des Malades et Mutualité Chrétienr
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Centre Hospitalier Régional de Tournai
C.H. de Mouscron

Liége -Type A
158
412
707
152

Centre Hospitalier St-Vincent Ste-Elisabeth
C.H.R. de la Citadelle
C.H.U. de Liège
Les Cliniques Saint-Joseph
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

023
042
068
015
257
020
004

Clinique André Renard
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Hospitalier Hutois
Hôpital Saint-Nicolas
Clinique St-Joseph
C.H.R. Peltzer-La Tourelle
Clinique Reine Astrid

4040
4100
4500
4700
4780
4800
4960

Herstal
Seraing
Huy
Eupen
Sankt-Vith
Verviers
Malmédy

213,18
230,03
239,88
265,35
208,81
241,21
219,65

56,83
55,01
57,12
62,75
49,95
57,39
52,10

156,35
175,02
182,76
202,60
158,86
183,82
167,55

4000 Liège

1.179,38

278,92

900,46

4000 Liège

242,69

57,39

185,30

4000
4000
4000
4841

Glain
Liège
Liège
Henri-Chapelle

150,16
186,56
110,56
165,50

35,51
44,12
26,14
39,14

114,65
142,44
84,42
126,21

4000
4000
4100
4850

Liège
Liège
Seraing
Moresnet

406,89
408,25
411,71
531,22

96,22
96,55
97,36
125,63

310,67
311,70
314,35
405,59

4000
4000
4000
4000
4100
4557
4987

Liège
Liège
Liège
Liège
Seraing
Fraiture
La Gleize

157,03
351,87
343,66
301,44
249,52
168,25
144,15

37,13
83,21
81,27
71,29
59,01
39,79
34,09

119,90
268,66
262,39
230,15
190,51
128,46
110,06

3500
3500
3550
3600
3680
3700
3800
3920

Hasselt
Hasselt
Heusden-Zolder
Genk
Maaseik
Tongeren
Sint-Truiden
Lommel

220,89
286,91
256,82
319,81
257,26
248,97
237,76
229,92

52,24
67,85
60,73
75,63
60,84
58,88
56,40
54,37

168,65
219,06
196,09
244,18
196,42
190,09
181,36
175,55

3600
3621
3740
3800
3800

Genk
Rekem
Bilzen
Sint-Truiden
Sint-truiden

842,28
148,55
178,43
150,11
180,81

199,19
35,13
42,19
35,50
42,76

643,09
113,42
136,24
114,61
138,05

3500
3600
3700
3920

Hasselt
Genk
Tongeren
Lommel

392,77
294,35
401,65
396,48

92,89
69,61
94,99
93,76

299,88
224,74
306,66
302,72

LIEGE-Type BRA
707 C.H.U. de Liège
LIEGE -Type G
037 Les Cliniques de l'IPAL
LIEGE -Type P
925
972
964
954

Clinique Notre-Dame des Anges
Centre Hospitalier Psych. 'Petit Bourgogne'
Hôp. de Jour 'La Clé'
Clin. Psych. Frères Alexiens

LIEGE -Type PAL
152
037
042
722

Les Cliniques Saint-Joseph
Les Cliniques de l'IPAL
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
MRS St-Joseph

LIEGE -Type Sp
037
412
707
152
042
242
822

Les cliniques de l'IPAL
C.H.R. de ma Citadelle
C.H.U. de Liège
Les Cliniques Saint-Joseph
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Neurologique
Centre de Revalidation de la prov. De Liège

LIMBURG -Type A
159
243
714
371
717
716
715
719

A.Z. Salvator - St.-Ursula
Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
Sint-Franciskusziekenhuis
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

LIMBURG -Type P
989 Kinderpsychiatrisch Centrum Genk
909 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 'Daelwezeth'
952 Medisch Centrum Sint-Jozef
991 Psychiatrisch Centrum 'Ziekeren'
953 Psychiatrisch Ziekenhuis 'Sancta Maria'
LIMBURG -Type PAL
243
371
716
719
342

Virga Jesse Ziekenhuis
Ziekenhuis Oost-Limburg
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Mariaziekenhuis Noord-Limburg
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

3500
3500
3600
3680
3800
3900

Hasselt
Hasselt
Genk
Maaseik
Sint-Truiden
Overpelt

179,90
166,75
163,50
227,03
911,14
160,73

42,54
39,43
38,66
53,69
215,48
38,01

137,36
127,32
124,84
173,34
695,66
122,72

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevigny
6900 Marche-en-Famenne

250,23
227,18
253,15

59,17
54,39
60,04

191,06
172,79
193,11

6880 Bertrix

173,53

41,03

132,50

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevigny

408,55
404,13

96,62
95,57

311,93
308,56

6700 Arlon
6800 Librmont-Chevigny

198,84
232,33

47,02
54,94

151,82
177,39

5000
5000
5004
5060
5500
5530

302,28
275,32
218,01
252,92
228,66
394,49

71,48
65,11
51,55
67,32
56,73
128,73

230,80
210,21
166,46
185,60
171,93
265,76

5002 Saint-Servais
5100 Dave
5190 Spy

148,53
153,01
417,46

35,12
36,18
98,72

113,41
116,83
318,74

5000 Namur
5060 Auvelais

452,21
390,27

106,94
92,29

345,27
297,98

5060 Auvelais
5500 Dinant
5530 Yvoir

254,56
897,25
372,65

60,20
212,19
88,13

194,36
685,06
284,52

9000
9000
9000
9000
9000
9100
9140
9190
9200

201,47
245,89
233,29
253,38
396,70
232,09
288,15
204,89
222,04

53,80
58,15
55,76
59,92
131,82
54,88
68,14
48,45
52,51

147,67
187,74
177,53
193,46
264,88
177,21
220,01
156,44
169,53

LIMBURG -Type Sp
243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
159 A.Z. Salvator - St.-Ursula
371 Ziekenhuis Oost-Limburg
717 Ziekenhuis Maas en Kempen
715 Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo
M.S.- en revalidatiecentrum
LUXEMBOURG -Type A
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
164 Interc. hospitalière Famène Ardenne Condr.
LUXEMBOURG -Type P
985 Inst. Neuro-Psych. 'La Clairière'
LUXEMBOURG -Type PAL
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
LUXEMBOURG -Type Sp
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
NAMUR -Type A
006
166
706
103
264
093

C.H.R De Namur
Clinique Ste-Elisabeth
Clinique Saint-Luc
C.H. du Val de Sambre
C.H. de Dinant
Cliniques Universitaire de Mont-Godinne

Namur
Namur
Bouge
Auvelais
Dinant
Yvoir

NAMUR -Type P
955 Inst. Psych. Beau vallon
986 Inst. Psych. Saint-Martin
938 Centre Psychiatrique 'Les Goélands'
NAMUR -Type PAL
720 Foyer Saint-François
103 C.H. du Val de Sambre
NAMUR -Type Sp
103 C.H. du Val de Sambre
264 C.H. de Dinant
039 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne
OOST-VLAANDEREN -Type A
326
017
713
290
670
256
595
265
012

A.Z. Volkskliniek
A.Z. Maria Middelares - St.-Jozef
A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. St.-Lucas
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Waasland
A.Z. Maria Middelares
Stadskliniek
A.Z. St.-Blasius
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Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Lokeren
Dendermonde

343

Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

176
126
550
217
170
134
222

Fusieziekenhuis Alg. Stedelijk Ziek. A.V.
O.L. Vrouwziekenhuis
A.Z. Zusters van Barmhartigheid
A.Z. Sint-Elisabeth
Auroraziekenhuis A.V.
Sint-Vincentiusziekenhuis
H. Hartkliniek

9300
9300
9600
9620
9700
9800
9900

Aalst
Aalst
Ronse
Zottegem
Oudenaarde
Deinze
Eekloo

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

222,39
284,46
221,46
262,28
248,22
260,41
240,50

52,59
67,27
52,48
62,02
59,19
61,58
57,23

169,80
217,19
168,98
200,26
189,03
198,83
183,27

1.0005,81

237,87

767,94

OOST-VLAANDEREN -Type BRA
670 Universitair Ziekenhuis

9000 Gent

OOST-VLAANDEREN -Type P
900
958
930
978
959
918
960
988
911
914
956
992

Fusieziekenhuis P.C. Dr. Guislain
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan de Deo
Neuropsychiatrische Kliniek Sint-Camillus
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist
Psychiatrisch Centrum 'Caritas'
Psych. Ziekenhuis en Revalidatiecentrum SintPsychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia
Psychiatrisch Ziekenhuis 'Zoete Nood Gods'
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus
Kliniek 'De Pelgrim'
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
Psychiatrisch Centra Sleidinge

9000
9000
9051
9060
9090
9100
9100
9340
9620
9860
9900
9940

Gent
Gent
Sint-Denijs-Westrem
Zelzate
Melle
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Lede
Zottegem
Oosterzele
Eekloo
Sleidinge

163,47
160,72
163,43
173,63
186,45
172,32
167,03
180,65
134,41
148,30
155,07
162,87

38,66
38,01
38,65
41,06
44,09
40,75
39,50
42,72
31,78
35,07
36,67
38,51

124,81
122,71
124,78
132,57
142,36
131,57
127,53
137,93
102,63
113,23
118,40
124,.36

9000
9000
9000
9140
9200
9300
9600

Gent
Gent
Gent
Temse
Dendermonde
Aalst
Ronse

412,55
385,72
395,34
385,76
372,63
395,63
400,67

97,56
91,22
93,49
91,23
88,12
93,56
94,75

314,99
294,50
301,85
294,53
284,51
302,07
305,92

9000
9000
9100
9140
9200
9300
9300
9600
9700
9820
9880

Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Dendermonde
Aalst
Aalst
Ronse
Oudenaarde
Merelbeke
Aalter

157,39
186,96
191,50
191,48
136,09
241,44
233,35
208,97
149,19
132,90
145,80

37,22
44,21
45,28
45,28
32,18
57,10
55,18
49,42
35,28
31,43
34,48

120,17
142,75
146,22
146,20
103,91
184,34
178,17
159,55
113,91
101,47
111,32

1500
1800
3000
3000
3290
3300

Halle
Vilvoorde
Leuven
Leuven
Diest
Tienen

202,14
256,12
448,68
233,07
248,73
193,14

47,80
60,57
149,41
55,12
58,82
45,67

154,34
195,55
299,27
177,95
189,91
147,47

OOST-VLAANDEREN -Type PAL
713
290
670
595
012
176
550

A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. St.-Lucas
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Maria Middelares
A.Z. St.-Blasius
Fusieziekenhuis Alg. Stedelijk Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid

OOST-VLAANDEREN -Type Sp
326
713
256
595
012
126
176
550
170
095
216

A.Z. Volkskliniek
A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. Waasland
A.Z. Maria Middelares
A.Z. St.-Blasius
O.L. Vrouwziekenhuis
Fusieziekenhuis Alg. Stedelijk Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid
Auroraziekenhuis A.V.
S.V. Medisch Sociale Intercommunale Ver. Len
Verpleeginrichting Veilige Have

VLAAMS BRABANT -Type A
106
204
322
108
712
109

344

Reg. Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningen
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
Algemeen Ziekenhuis Diest
A.Z. H. Hart

BESTUURSMEMORIAAL NR. 16 - 7 OKTOBER 2003

Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

3000 Leuven

1.014,74

239,98

774,76

Grimbergen
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Kortenberg
Diest
Tienen
Bierbeek

177,93
161,72
316,95
135,10
153,89
198,96
187,77
191,71
165,68

42,08
38,24
74,95
31,95
36,39
47,05
44,40
45,33
39,18

135,85
123,48
242,00
103,15
117,50
151,91
143,37
146,38
126,50

1500
1800
3000
3000

Halle
Vilvoorde
Leuven
Leuven

417,38
419,87
387,31
387,54

98,71
99,29
91,59
91,65

318,67
320,58
295,72
295,89

1500
1602
1670
1820
3000
3000
3120
3300

Halle
Vlezenbeek
Pepingen
Melsbroek
Leuven
Leuven
Tremelo
Tienen

243,41
290,87
172,97
199,55
306,99
164,97
154,89
149,85

57,56
68,79
40,90
47,19
72,60
39,01
36,63
35,43

185,85
222,08
132,07
152,36
234,39
125,96
118,236
114,42

8000
8300
8310
8340
8400
8400
8500
8630
8700
8790
8800
8800
8820
8870
8900

Brugge
Knokke
Assebroek
Sijsele
Oostende
Oostende
Kortijk
Veurne
Tielt
Waregem
Roeselare
Roeselare
Torhout
Izegem
Ieper

292,28
262,37
237,93
251,20
223,95
249,89
233,16
259,41
214,97
212,55
269,16
261,77
235,04
222,37
205,49

69,12
62,39
56,27
62,20
53,59
59,64
55,14
61,96
51,01
50,26
64,30
61,90
55,74
52,75
48,94

223,16
199,98
181,66
189,00
170,36
190,25
178,02
197,45
163,96
162,29
204,86
199,87
179,30
169,62
156,55

8870 Izegem

161,90

38,28

123,62

8000
8200
8500
8730

222,74
160,53
216,82
147,10

52,67
37,96
51,27
34,78

170,07
122,57
165,55
112,32

VLAAMS BRABANT -Type BRA
322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
VLAAMS BRABANT -Type P
944
934
945
931
907
943
942
947
975

Psychiatrische Kliniek Sint-Alexius
1850
Psycho-Sociaal Centrum
3000
Universitair Psychiatrisch Centr. 'Salve Mater', c 3000
Nak. home Papiermoleken, campus Emmaüsgeb. 3000
Psycho-Geriatrisch Centrum
3000
Universitair Centrum Sint-Josef
3070
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael
3290
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen
3300
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus 3360

VLAAMS BRABANT -Type PAL
106
204
322
108

Reg. Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningin
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
Regionaal Ziekenhuis H. Hart

VLAAMS BRABANT -Type Sp
106
499
040
693
322
108
066
109

Reg. Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningin
Ziekenhuis De Bijtjes - Koninklijke Instelling
Centrum H. Vander Stokken
Nationaal Multiple Sclerose Centrum
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
Psychogeriatrisch Centrum
A.Z. H. Hart

WEST-VLAANDEREN -Type A
049
392
140
032
525
067
396
310
395
397
117
002
378
124
057

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw ter Linden
Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
A.Z. Damiaan Oostende
Ziekenhuis Henri Serruys
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Sint-Augustinuskliniek
Sint-Andriesziekenhuis
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Stedelijk Ziekenhuis
Sint-Rembertziekenhuis
Sint-Jozefkliniek
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

WEST-VLAANDEREN -Type G
058 Revalidatiecentrum Ten Bos
WEST-VLAANDEREN -Type P
987
963
528
982

Psychotherapeutisch Centrum 'Rustenburg'
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-lieve-Vrouw
Kliniek Heilige familie
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
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Brugge
Sint-Andries
Kortrijk
Beernem
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Erk

Ziekenhuis

901 Kliniek Sint-Jozef
961 Psychiatrisch Centrum Heilig Hart
962 Psych. Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

8740 Pittem
8900 Ieper
8930 Menen

212,45
146,66
141,33

50,24
34,68
33,42

162,21
111,98
107,91

8000
8400
8500
8800
8900

Brugge
Oostende
Kortrijk
Roeselare
Ieper

376,74
401,27
385,27
386,24
400,75

89,09
94,90
91,11
91,34
94,77

287,65
306,37
294,16
294,90
305,98

8000
8310
8340
8400
8500
8610
8670
8790
8800
8870
8940

Brugge
Assebroek
Sijsele
Oostende
Kortrijk
Kortemark
Oostduinkerke
Waregem
Roeselare
Izegem
Wervik

187,17
230,54
189,96
156,24
184,35
146,11
161,53
215,65
221,71
136,20
145,00

44,26
54,52
44,92
36,95
43,59
34,55
38,20
51,00
52,30
32,21
34,29

142,91
176,02
145,04
119,29
140,76
111,56
123,33
164,65
168,87
103,99
110,71

WEST-VLAANDEREN -Type PAL
049
525
396
117
057

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
A.Z. Damiaan Oostende
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

WEST-VLAANDEREN -Type SP
049
140
032
679
396
031
676
397
117
058
649
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Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Verpleegtehuis Godtsvelde
Koningin Elisabeth Instituut
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Revalidatiecentrum Ten Bos
Sint-Janshospitaal
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Nr. 81 - Onderscheidingen - Burgerlijke eretekens
Kabinet,
Brugge, 28 augustus 2003
Bij koninklijk besluit van 17 december 2002 werd,
ingevolgde de koninklijke besluiten van 21 juli 1867
en 15 januari 1885, een burgerlijke onderscheiding
toegekend aan de volgende personen:
voor ruim 35 jaar dienst:
de Burgerlijke Medaile 1ste klasse
de heren
BISSCHOP Albert, politiebrigadier-inspecteur te
Blankenberge
BOSSANT Michel, inspecteur van politie te De Panne
DEBAERE Noël, inspecteur van politie te Oostende
DEPREST Arnold, hoofdinspecteur van politie te
Brugge
MEURISSE Gabriël, politieagent-hoofdbrigadier te
Deerlijk
VAN AUDENAERDE Etiennne, hoofdinspecteur van
politie te Blankenberge
voor ruim 25 jaar dienst:
de Burgerlijke Medaile 1ste klasse
de heer
DUTRY Ronny, commissaris van politie te Oostende,
de Burgerlijke Medaile 2de klasse
de heren
FONTAINE Freddy, inspecteur van politie te Oostende
MESSIAEN Marc, politieagent-hoofdbrigadier te
Menen
ROELSTRAETE Eddy, politieagent te Kortrijk
Paul BREYNE,
Gouverneur van West-Vlaanderen
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82 Ministeriële Omzendbrief LNW 349
2003/01 dd. 04/07/2003 betreffende
addendum bij Ministeriële omzendbrief LNM 2001/01 dd 21/11/2001 met
betrekking tot de beoordeling van de
verenigbaarheid van de lozing van
bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake
RWZI-exploitatie.
83 Provinciaal reglement voor tijdelijke 353
subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen
84 Financiën - Gemeentelijke en OCMW- 354
Comptabiliteit: Instructies voor het
opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2004
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
het Vlaamse gewest - Omzendbrief BE2003/07
85 Omzendbrief BA-2003/08 betreffende 355
de openbaarheid van de vergaderingen
in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
86 Provinciale Commissie voor Studie- 356
beurzenstichtingen - Openverklaring
van de studiebeurzen 2003-2004

Nr. 82 - Ministeriële Omzendbrief LNW 2003/01
dd. 04/07/2003 betreffende addendum bij Ministeriële omzendbrief LNM 2001/01 dd 21/11/2001
met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak
inzake RWZI-exploitatie
Mirona, Sectie Vlarem Nr.Vlarem 2/2003/10
Brugge, 5 juni 2003
Aan de colleges van Burgemeester en Schepenen,
Mevrouwen, mijne heren,
Op verzoek van de Vlaamse minister van Leermilieu,
Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking geef ik U
hierbij kennis van de omzendbrief van 04/07/2003
betreffende tot de beoordeling van de verenigbaarheid
van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare
riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier ,
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne

Ministeriële omzendbrief LNW 2003/01.
Addendum bij MINISTERIELE OMZENDBRIEF LNM 2001/01 dd 21 november 2001 MET
BETREKKING TOT DE BEOORDELING VAN
DE VERENIGBAARHEID VAN DE LOZING
VAN BEDRIJFSAFVALWATER OP DE OPENBARE RIOLERING MET DE BELEIDSAANPAK INZAKE RWZI-EXPLOITATIE.
Aan alle Provinciegouverneurs.
Ter kennisgeving aan:
de leden van de Bestendige Deputaties,
de diensten en instanties belast met de uitvoering van
de in deze omzendbrief opgenomen bepalingen,
de Colleges van Burgemeester en Schepenen,
de NV Aquafin.
In de Ministeriële omzendbrief LNM 2001/01 d.d. 21
november 2002 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14.12.2001) werden de krachtlijnen inzake
de beleidsaanpak van bedrijfsafvalwater vastgesteld:
- voor kleine bedrijven wordt ervan uitgegaan dat het
afvalwater qua samenstelling vergelijkbaar is met
huishoudelijk afvalwater en dat het in een RWZI op
een normale, ecologisch verantwoorde wijze kan
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worden gezuiverd, tenzij er op basis van specifieke
sectorgegevens of op basis van afzonderlijke dossiergegevens uitdrukkelijke aanduidingen van het
tegendeel bestaan;
- zelfzuivering is in beginsel verplicht voor de relevante of zogenaamde “P-bedrijven”;
- zuivering van bedrijfsafvalwater in een RWZI is
enkel aanvaardbaar indien het vergelijkbaar of complementair is met huishoudelijk afvalwater, als het
transport naar de RWZI geen milieuschade berokkent (b.v. door overstorten in een oppervlaktewater)
en indien er in de RWZI voldoende zuiveringscapaciteit aanwezig is of zal worden uitgebouwd.
De voormelde omzendbrief voorzag naast voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de RWZI
ook nog de mogelijkheid dat onder specifieke omstandigheden valoriseerbare afvalwaterstromen op
bepaalde RWZI’s verwerkt kunnen worden.
Voorzien werd dat de NV Aquafin met bedrijven contracten kan afsluiten om hun afvalwaterprobleem op
te lossen door b.v. zuiveringscapaciteit voor hun
bedrijfsafvalwater op de RWZI uit te bouwen, effluent- of toevoerleidingen aan te leggen en /of specifieke exploitatieovereenkomsten vorm te geven.
Deze contracten moeten kaderen binnen het investeringsbeleid in de zuiveringsinfrastructuur, binnen het
heffingenbeleid en binnen de beheersovereenkomsten van NV Aquafin met het Vlaamse Gewest.
Bij de beslissing d.d. 04/07/2003 heeft de Vlaamse
regering haar goedkeuring gehecht aan de contractaanpak binnen de beheersovereenkomst met de NV
Aquafin.
Bij de nadere invulling van de in de omzendbrief
bepaalde beleidsaanpak is gebleken dat er nood is aan
een meer gerichte aanpak van geconcentreerde
bedrijfsafvalwaters met een biologisch zeer goede
samenstelling en een positieve invloed op de werking
van een RWZI.
Uitgangspunt daarbij is dat de medeverwerking vanuit een win-win-benadering voor én het bedrijf én het
Vlaamse gewest/NV Aquafin dient georganiseerd
binnen een geobjectiveerde aanpak.
Om die reden wordt aan de bijlage bij de omzendbrief
LNM 2001/01 d.d. 21/11/01 ‘Krachtlijnen inzake de
beoordeling van de verenigbaarheid van het lozen in
de openbare riolering met de bedrijfsaanpak inzake
rioolwaterzuiveringsinstallaties’ een hoofdstuk 3.4.4
ingevoegd voor complementaire afvalwaters. Dit
hoofdstuk maakt integraal deel uit van deze en voormelde omzendbrief.

Deze verduidelijking betekent uiteraard niet dat deze
instellingen hun specifieke bedrijfsafvalwaters (laboactiviteiten, wasserijen, enz…) samen met het huishoudelijk afvalwater (sanitaire installaties, keukens,
reiniging…) mogen lozen.
De bedrijfsafvalwaters dienen conform de Vlaremaanpak verplicht apart en/of gecontroleerd geloosd te
worden met naleving van de toepasselijke lozingsvoorwaarden.
In een BBT-nota zal tevens nader omschreven worden welke preventiemaatregelen door ziekenhuizen
dienen nageleefd te worden om de stroom huishoudelijk afvalwater op een milieuverantwoorde wijze te
kunnen behandelen met maximale vrijwaring van
gezondheidsrisico's.
Ten slotte wil ik benadrukken dat er meer aandacht
moet gaan naar de afkoppeling van parasitaire debieten van de openbare riolering.
In eerste instantie zal ADOPA dienen toe te zien op
de opname van de hydraulische uitgangspunten van
de Code van goede praktijk inzake aanleg van openbare rioleringen (d.d. 30.07.96, BS 10.09.96) in de
milieuvergunningen van inrichtingen met relevante
verharde oppervlakte (garages, gebouwen, wegenis..)
vanuit de impactbenadering als milieutechnische eenheid.
In casu geldt de debietsbeperking voor lozing in
oppervlaktewater van 0,25 l/s.ha evengoed voor
lozing in de riolering (met eventuele verstrenging in
overstromingsgevoelige gebieden). Deze aanpak
dient als uitgangspunt voor het eventueel opleggen
van noodzakelijke buffercapaciteit of de aanleg van
aparte afvoerleidingen.
Deze hydraulische beperking dient ook gehanteerd
voor de hydraulische aanvaardbaarheidstoets voor de
lozing van verregaand gezuiverde afvalwaters op de
openbare riolering.
Ik verzoek u, mevrouw /mijnheer de Gouverneur,
deze omzendbrief ter kennis te willen brengen van
alle gemeentebesturen van uw provincie en in het
Bestuursmemoriaal van uw provincie bekend te
maken.
Bijlage bij deze omzendbrief: '3.4.4 Geobjectiveerde
contractaanpak complementaire afvalwaters'.
Brussel, 04 juli 2003.
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking,
Ludo SANNEN

Tegelijk is het nodig te verduidelijken dat in het kader
van de omzendbrief het afvalwater van ziekenhuizen,
hospitalen, verzorgingsinstellingen niet als bedrijfsafvalwater dient benaderd te worden, maar binnen de
basiscapaciteit van de RWZI's moet verwerkt worden.
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Aanvulling bij de omzendbrief LNM 2001/01 d.d.
21/11/01 ‘Krachtlijnen inzake de beoordeling van
de verenigbaarheid van het lozen in de openbare
riolering met de bedrijfsaanpak inzake rioolwaterzuiveringsinstallaties’
3.4.4. Geobjectiveerde contractaanpak complementaire afvalwaters
Door ADOPA werd door samenspraak van VMM –
Aquafin - AMINAL een geobjectiveerd beoordelingskader uitgewerkt voor complementaire afvalwaters waarin de win-win-aanpak zowel voor het bedrijf,
als voor Aquafin en het Vlaams Gewest verankerd
wordt.
In overeenstemming met de uitgangspunten en
krachtlijnen zoals hiervoor beschreven wordt voor
geconcentreerde bedrijfsafvalwaters met een biologisch zeer goede samenstelling en een positieve
invloed op de werking van de RWZI een aanvullende aanpak van toepassing gesteld.
Deze aanpak houdt volgende elementen in:
1. Complementaire afvalwaters dienen aan volgende criteria te voldoen:
- enkel geconcentreerde bedrijfsafvalwaters komen
in aanmerking: BZV > 500 mg/l.
- geen gevaarlijke stoffen aanwezig in concentraties
hoger dan de milieukwaliteitsnorm of in de vergunning vast te stellen concentraties waarbij een
negatief impact op de RWZI-exploitatie of het ontvangende oppervlaktewater wordt voorkomen;
- zeer gunstige samenstelling: uitgangspunt hierbij is
dat gunstig effect op de RWZI-bedrijfsvoering ontstaat door substitutie van niet via de riolering aangevoerde vuilvracht waardoor de basiscondities
inzake evenwichtige nutriëntenbalans - zoals gehanteerd bij de dimensionering van de RWZI - worden
hersteld of versterkt waardoor het zuiveringsproces
optimaler kan verlopen.
De gunstige samenstelling van het bedrijfsafvalwater
moet verzekeren dat het afvalwater een goede koolstofbron vormt zodat de RWZI-nutriëntenverwijdering optimaler kan functioneren.
Ter kwantificering van deze gunstige samenstelling,
worden volgende verhoudingen van toepassing
gesteld:
BZV/CZV > 0,5
BZV/N > 8
BZV/P > 25 indien biologische fosforverwijdering op de RWZI wordt toegepast
> 40 indien geen biologische fosforverwijdering
2. Verwerkbaar binnen bestaand RWZI-beluchtingsvolume.
Het afvalwater dient verwerkbaar te zijn binnen het
bestaand RWZI-beluchtingsvolume, zowel hydraulisch als qua vuilvracht. Hierbij wordt op basis van de
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door Aquafin-gehanteerde exploitatiemodellering
getoetst of de bestaande basiszuiveringscapaciteit (te
vrijwaren capaciteit voor de verwerking van het stedelijk afvalwater van de aangesloten en aan te sluiten
inwoners) van de RWZI de medeverwerking mogelijk maakt zonder bijkomende of nieuwe investeringen.
Indien er wel investeringen noodzakelijk zijn kan het
bedrijf opteren voor de contractuele uitbouw van de
noodzakelijke zuiveringscapaciteit zoals hiervoor
beschreven.
3. Ecologisch transport moet verzekerd zijn
Ecologisch transport van het afvalwater moet verzekerd zijn. Dit kan door verplichte aanvoer via een
aparte toevoerleiding en rechtstreekse invoer in het
beluchtingsbekken: deze lozing wordt vergunningsmatig en heffingsmatig als een lozing op riolering
benaderd. Dit betekent dat de integrale afvalwaterheffing verschuldigd blijft op de aangevoerde afvalwaters.
4. Win – Winsituatie
Aangezien de aanpak van complementaire afvalwaters moet kaderen binnen het vigerend wettelijk reglementair kader wordt volgende financiële aanpak toegepast die voor alle partijen zijnde enerzijds het
bedrijf en anderzijds het Vlaamse Gewest en de NV
Aquafin een win-win-situatie oplevert;
- De heffingsregeling blijft onverminderd van kracht:
het bedrijf blijft de integrale afvalwaterheffing betalen op het afvalwater dat aan de gunstige samenstellingscriteria moet blijven voldoen;
- het Vlaams Gewest doet geen nieuwe investeringen
om het bedrijfsafvalwater te kunnen verwerken op
de bestaande RWZI;
- de vereiste investeringen om de ecologische aanvoer
te verzekeren via de aanleg van een toevoerleiding
(met inbegrip van eventuele randvoorzieningen
zoals buffercapaciteit, doseerinstallatie, monsternameapparatuur…) dienen integraal door het bedrijf
geprefinancierd te worden;
- het op basis van de samenstellingscriteria gegarandeerde positief exploitatiesaldo (verschil tussen
betaalde afvalwaterheffing en de integrale zuiveringskost voor de medezuivering van het bedrijfsafvalwater) komt gedeeltelijk in aanmerking voor
uitgestelde terugbetaling van de investeringskost
voor de aanvoerleiding als compensatie voor de
gerealiseerde RWZI-optimalisatie (ecologische
aanvoer van afvalwater door minimalisatie negatief
effect overstorten en optimalisatie zuiveringsproces
RWZI).
5. Regeling vergoeding
Er wordt aan het bedrijf een uitgestelde vergoeding
betaald voor de door haar betaalde openbare leiding
op volgende basis:
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- enkel de naakte investeringskost (geen financieringskost) voor het gedeelte dat wordt ingelijfd komt
in aanmerking voor terugbetaling (dus niet de investeringen op het terrein van het bedrijf);
- deze terugbetaling wordt gespreid over minimum 7
jaar om het bedrijf de facto aan te zetten gedurende
een aantal jaren geconcentreerd bedrijfsafvalwater
te blijven lozen op riolering (met inbegrip van de
betaling van de afvalwaterheffing);
- het bedrag van de terugbetaling wordt gebaseerd op
het positief saldo tussen de betaalde heffing en de
reële integrale verwerkingskost op de RWZI op
basis van in de overeenkomst beschreven kostprijselementen;
- maximaal 50% van dit verwerkingssaldo komt in
aanmerking. Het resterende deel wordt beschouwd
als vergoeding voor het gebruik van de door het
Vlaams Gewest gefinancierde RWZI-investering;
- de jaarlijkse teruggave mag niet meer dan 1/7 van
de in aanmerking komende investeringskost bedragen ongeacht het voormelde exploitatiesaldo;
- de vergoeding wordt maximaal gedurende 15 jaar
betaald. Na 15 jaar vervalt de terugbetalingsregeling, ongeacht het op dat moment terugbetaalde
bedrag;
- indien het afvalwater gedurende één of meerdere
jaren niet voldoet aan de minimale samenstelling
wordt voor het betrokken jaar/jaren geen tussenkomst betaald;
- indien het bedrijf in de loop van de overeenkomst
of bij beëindiging ervan wenst over te gaan tot zelfzuivering kan de toevoerleiding omgevormd worden op kosten van het bedrijf tot een effluentleiding;

steeds via een investeringsovereenkomst met Aquafin.
Duidelijkheidshalve dient wel gesteld dat de lozing
via deze eigen leiding nog steeds dient te voldoen aan
de voorwaarden betreffende de concentratie van het
afvalwater de verhoudingen BZV/CZV, BZV/N,
BZV/P en integrale verwerkbaarheid binnen de
bestaande beluchtingsruimte.
Ten aanzien van Aquafin betekent dit dat voor de
medeverwerking van dergelijke vuilvracht uiteraard
evenmin zuiveringscapaciteit dient gereserveerd
en/of uitgebouwd en dat dergelijke leiding vanzelfsprekend niet wordt ingelijfd in het gewestelijk waterzuiveringspatrimonium.
Dergelijke besluitvorming kan aan de orde komen
indien twee of meerdere bedrijven een gemeenschappelijke toevoerleiding wensen te leggen, maar
niet alle betrokken bedrijfsafvalwaters voldoen aan
de voorwaarden inzake terugbetaling. In dat geval
moet kunnen gemotiveerd worden dat voor de goede
afvalwaters geen zuiveringscapaciteit noodzakelijk
is, maar kan anderzijds geen terugbetaling voorzien
worden van de 'gemengde' toevoerleiding.
NOTA
Aanvragen voor de contractaanpak van complementaire afvalwaters dienen door geïnteresseerde bedrijven aan de Minister voorgelegd die op basis van een
gemotiveerd advies van de administratieve opvolgingscommissie afvalwater binnen de zes maand een
beslissing zal nemen.
In de overeenkomst zullen de wederzijdse rechten en
plichten uitdrukkelijk worden beschreven.

6. Verankering in de milieuvergunning
Belangrijk is dat deze aanpak integraal in de milieuvergunning wordt verankerd: het contract wordt in die
zin afgesloten voor de duur van de lopende vergunning. Indien de terugbetalingstermijn de lopende vergunningsduur overschrijdt moet op basis van de hervergunning een nieuw contract afgesloten worden.
Voor bedrijven met een resterende vergunningstermijn in de basisvergunning van minder dan 7 jaar, kan
de in punt 5 voorziene regeling met betrekking tot de
spreiding van de terugbetaling over minimum 7 jaar
en de jaarlijkse teruggave van 1/7 aangepast worden
in functie van de termijn van de lopende vergunning.
In dit specifieke geval werkt Adopa een aangepaste
regeling in het contract uit.
7. Leiding in eigen beheer
Indien het bedrijf één of meerdere van de voormelde
voorwaarden niet aanvaardt, dan kan het bedrijf opteren om - eventueel in gemeenschap met een of meer
andere bedrijven - zonder gebruik te maken van de
terugbetaling op eigen kosten de toevoerleiding aan
te leggen en te exploiteren. In dit geval kan dit nog
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Nr. 83 - Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in WestVlaanderen
Archiefdienst, Nr. AD/2003/428-D-28
Brugge, 11 september 2003
Aan de Gemeentebesturen,
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn,
Aan de Kerkfabrieken,
Aan de Polders-Wateringen,
Provinciaal Reglement voor tijdelijke subsidiëring
van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen.
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring
van het lokale archierbeheer in West-Vlaanderen.
Erratum:
In art. 5 moet de zin
- Participerende gemeenten in een intergemeentelijke archiefdienst zijn verplicht in toepassing van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten of oprichtingsakten af te sluiten.
vervangen worden door
- Participerende gemeenten in een intergemeentelijke archiefdienst zijn verplicht in toepassing van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking overeenkomsten op oprichtingsakten af te sluiten.
Toevoeging:
4 formulieren:
- weddesubsidiëring,
- susbsidiëring werkingskosten na archiefoverdracht,
- samenwerkingsakkoord of oprichtingsakte voor
lokaal archiefbeheer (model),
- akkoord voor archiefbeheersoverdracht (model)
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Nr. 84 - Financiën - Gemeentelijke en OCMWComptabiliteit: Instructies voor het opstellen van
de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen
voor 2004 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse gewest - Omzendbrief BE-2003/07
Dienst Financiën, Nr. II.1./03/651/06
Brugge, 11 september 2003
Aan de Gemeentebesturen, ter oprichting
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, ter onderrichting
Mevrouwen,
Mijne heren,
Op verzoek van Vlaams Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, de heer Paul Van Grembergen, vraag ik uw aandacht voor zijn omzendbrief BA-2003/07 van 18 juli
2003 aangaande de instructies voor het opstellen van
de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor
2004 van de gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 22 augustus 2003, blz. 41707
Hoogachtend,
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
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Nr. 85 - Omzendbrief BA-2003/08 betreffende de
openbaarheid van de vergaderingen in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Vl. Gem.A/03/0991/208-1
Brugge, 11 september 2003
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijke welzijn van de gemeenten in de provincie;
Mevrouw de voorzitter,
Mijnheer de voorzitter,
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken vraag ik uw aandacht voor zijn omzendbrief BA-2003/08 van 18 juli 2003 betreffende de
openbaarheid van de vergaderingen in de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 19 augustus 2003, blz. 41274.
Hoogachtend,
De Provinciegriffier wd,
(get.) Patrick Braet

De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
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Nr. 86 - Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de studiebeurzen 2003-2004
Vl. Gem.- 5e Cel, Nr.
Brugge,
Mevrouw,
Mijne Heren,
Ik heb de eer U hierbij een bericht vanwege de Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen
van West-Vlaanderen mee te delen.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
STUDIEBEURZEN TE BEGEVEN STUDIEBEURZEN
De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichting van West-Vlaanderen bericht aan de belanghebbende dat de volgende beurzen voor het schooljaar
2003-2004 te begeven zijn:
VERENIGING STICHTING BALANCK en VAN
DER HALLE
Een beurs van 60 euro ten voordele van:
1. de afstammelingen van Petrus Balanck en zijn echtgenote Julia Blomme, voor normaalstudies
2. de bloedverwanten van de stichter Van de Halle en,
bij dezer ontstentenis voor alle weinig bemiddelde
Belgen, voor studies in de oude humaniora.
STICHTING BRASSEUR
Een beurs van 50 euro ten voordele van:
1. een jongeling van Brugge voor de middelbare of
beroepstudies;
2. de bloedverwanten van de stichter Liebaert voor de
beroepsstudies;
3. weinig bemiddelde jongens en meisjes van Diksmuide voor middelbare en beroepsstudies.
VERENIGDE STICHTING CORNETTE-DE
MEY-POLLET-SIMOENS-VANDENBERGHEVANHULLE en VAN THEIMSICKE
Een beurs van 105 euro ten voordel van:
1. de weinig bemiddelde jongens, bloedverwanten
van de stichter Cornette, voor de middelbare of
beroepsstudies, de studies in wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de geneeskunde; de jongens afstammende van Frans De Mey en Catharina Feloen,
ouders van de stichter De Mey, en daarna de andere jongens van de familie van die stichter, voor de
studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte
voorbereidend tot de godgeleerdheid en de godgeleerdheid; de jongens en meisjes, bloedverwanten
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van de stichter Pollet, met recht van voorkeur voor
de naasten en daarna voor de minst bemiddelden,
voor de studies in de oude humanoria, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde, de jongens en meisjes bloedverwanten van
de stichter Vandenberghe, met recht van voorkeur
voor de naasten en daarna voor de minst bemiddelden, voor de studies in de wijsbegeerte; de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde; de jongens, naaste bloedbverwanten van de stichter Vanhulle, voor de studies in de oude humaniora, vanaf de 4de klas, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid
en de rechten; de jongens van Brugge voor alle
hogere studies;
2. De weinig bemiddelde jongens van Brugge, voor
de middelbare en de beroepsstudies; de jongens en
meisjes van het arrondisement Kortrijk, met recht
van voorkeur voor de minst bemiddelden; voor de
studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de
godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde, de
weinig bemiddelde jongens van Ieper voor de studies in de Rethorika, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de rechten;
3. alle Belgische jongens en meisjes met recht van
voorkeur voor de minder bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.
VERENIGDE STICHTING DE BIE-DECOSTER EN PROVENTIER
Een beurs van 75 euro ten voordele van:
1. de bloedverwanten van de stichter De Bie, bij deze
ontstentenis, van een jongeling uit Roeselare, voor
de humaniora of voor de hogere studies;
2. de bloedverwanten van de stichter De Coster of van
een jongeling uit Diksmuide, voor hogere studies;
3. de bloedverwanten van de stichter Proventier of een
jongeling van Poperinge, voor de studies in de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de
geneeskunde;
STICHTING DE CANDT-DE CORTWILLE
Een beurs van 105 euro ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij ontstentenis, van een
jongeling geboren te Veurne, of iedere Belg voor drie
jaar studies in de rechten.
STICHTING DE GEEST
Drie beurzen van 140 euro ieder, ten behoeve van de
bloedverwanten van de stichter of, bij deze ontstentenis, van jongelingen die zich tot het priesterschap
voorbereiden.
Het bedrag voor die beurzen wordt teruggebracht tot
37 euro voor de studies in de humaniora. Deze kandidaten moeten de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben
op 1 september 2003.
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STICHTING DE MEYER en VAN VUURSBROECK
Een beurs van 115 euro voor studies in de oude of de
moderne humaniora en voor alle hogere studies, ten
voordele van:
1. weinig bemiddelde jongelingen, geboren te Ruiselede, behorende tot het geslacht van Elisabeth Van
Vuursbroeck of van Jules Van Vuursbroeck, respectievelijk de moeder en oom van de stichter Steven
De Meyer, de weinig bemiddelde jongens, geboren te Tielt, behorende tot het geslacht van Elisabeth Van Vuursbroeck, voornoemd, of van Victor
De Meyer, vader van de genoemde stichter, en de
weinig bemiddelde jongens, geboren te Gent of in
de aanpalende gemeenten, behorende tot het
geslacht Lieven van Tessels;
2. de weinig bemiddelde jongens, geboren te Ruiselede of Tielt (4 jaar humaniora + 3 jaar hogere studies + eventueel 1 jaar).
STICHTING DE MEULENAERE
Vijf beurzen van 230 euro ieder ten voordele van de
bloedverwanten van de stichter voor de studie in de
godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.
STICHTING FLANNEEL
Een beurs van 70 euro ten behoeve van een jongeling
van Brugge voor studies in de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. Het
bedrag van de beurs wordt teruggebracht op 37 euro
voor studie in de humaniora.
STICHTING LUCK EN VAN DE WOESTYNE
Vijf beurzen van 115 euro ieder ten behoeve van de
bloedverwanten van de stichter met recht van voorkeur voor de naasten en daarna voor de minder bemiddelde voor de studies in de oude humaniora en subsidiair voor beroepsstudies.
STICHTING VAN DER WEELDE
Een beurs van 65 euro voor de studies in de oude
humaniora, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de
rechten en de geneeskunde ten voordele van weinig
bemiddelde jongelieden van Brugge of Aalst.
STICHTING GHEKIERE
- Met de inkomsten uit het legaat GHEKIERE dd. 24
december 1969, afgeleverd op 21 januari 1985 door
notaris VAN SOEST te Hasselt, zal de Provinciale
Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van
West-Vlaanderen vanaf het schooljaar 1986-1987,
jaarlijks maximum 3 beurzen van minimum 250
euro toekennen.
- Deze beurzen worden toegekend voor hogere studies aan de afstammelingen van de broeders van de
stichter, om het even in welke graad, zo meisjes als
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jongens, die hogere studies doen, dit is vanaf hun
18e jaar in een wettig erkende school in binnen- als
buitenland.
- Bij een mogelijk te groot aantal aanvragen beslist
de Commissie bij het toekennen van de beurzen
voorrang te verlenen aan de kandidaten van wie de
ouders in het laatsgekende aanslagjaar, over het
kleinste inkomen beschikten. Dit inkomen moet
blijken uit een officieel attest.
Bij de aanvraag moet een officieel inkomstenattest
gevoegd worden betreffende de laatstgekende netto
inkomsten van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat.
De aanvragen tot het bekomen van de voorvermelde
beurzen moeten bij gefrankeerde brief aan de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen
van West-Vlaanderen, Burg 4, te Brugge voor 31 oktober 2003 gezonden worden.
De aanvragen moeten de volgende aanwijzingen
bevatten:
1. de stichting waarvoor men een beurs aanvraagt;
2. de naam, voornamen van de aanvrager, alsmede het
beroep van zijn ouders;
3. in welke hoedanigheid de kandidaat om een beurs
verzoekt, alsook de aard der studies;
4. bij de aanvraag dient eveneens een schoolattest
gevoegd, waaruit blijkt welke studies zullen
gevolgd worden in het school- of academiejaar
waarvoor de beurs wordt aangevraagd;
5. de andere beurzen of openbare toelagen welke de
verzoeker geniet.
Indien hij er geen geniet zal hij het uitdrukkelijk vermelden.
Bij de aanvragen moeten gevoegd worden:
de geboorteakte van de aanvrager, een getuigschrift
van goed gedrag en zeden door de gemeenteoverheid
van de woonplaats van de ouders van de verzoeker
afgeleverd, een getuigschrift van het schoolhoofd,
stukken die ten volle de verwantschap met de stichter van de beurs bewijzen of andere titels, die op de
beurs recht geven.
Voor de aanvragers die bloedverwanten zijn van de
stichter, moeten de bewijsstukken vergezeld gaan van
een stamboom in tweevoud opgemaakt en bij iedere
aanvraag gevoegd zijn.
De studenten die om verscheidene beurzen verzoeken, zelfs wanneer zij menen slechts één te kunnen
bekomen, moeten een afzonderlijke aanvraag voor
iedere aangewezen stichting indienen; zij zullen
namelijk de dagtekening en de plaats van hun geboorte er in vermelden en, volgens het geval, de studies
welke zij gedurende het schooljaar 2003-2004 doen.
Namens de Provinciale Commissie:
De Secretaris,
(get.) C. Catry

De Voorzitter,
(get.) G. Roets-Denolf
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Nr. 87 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen.
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordenning, gecoördineerd op 22
oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000.
Nieuw kandidaturen (aanvulling)
Procoro
Brugge, 25 september 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 11 september 2003, houdende aanvulling van het hernieuwd
openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen van
aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2
september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998,
20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19
mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15
maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december
2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001,
19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003,
20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni
2003.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE
KUNNEN BELAST WORDEN MET HET
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN (NIEUWE KANDIDATUREN - AANVULLING)
DE GOUVERNEUR,
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluuit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999, 17 juli 1999,
3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari
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2000, 25 febrauri 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001,
24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10
april 2003, 15 mei 2003, 12 juni 2003 gepubliceerd
in het bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20
januari 1999, 24 februari 1991, 7 april 1999, 19 mei
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september
1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart
2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000,
7 februari 2001, 21 maart 2001, en 27 juni 2001 en
19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003,
24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van
ontwerpplannen;
Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in
het openbaar register van de provincie West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met
het opmaken van ontwerpplannen van aanleg;
Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht
in zitting van 11 september 2003 m.b.t. de in het
beslissend gedeelte natuurlijke persoon;
Besluit:
Artikel 1:
Het openbaar register van personen die kunnen
belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:
1. PUBLIEKRECHTELIJKE PERSONEN
Stad Brugge - Burg 12 - 8000 Brugge
Mevrouw Nele Verhiest
Mevrouw Ans Vanhevel
Artikel 2:
De ontwerpers de heren Dirk Verté en Wout De
Raes opgenomen onder 1 publiekrechtelijke personen bij Stad Brugge wordt geschrapt.
Artikel 3:
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van
mijn besluit.
Brugge, 18 september 2003.
De Gouverneur,
(get.) Paul Breyne
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Blz.

88 Benoeming Ereconcul van de Repu- 361
bliek Congo (Brazzaville) te Antwerpen
89 Benoeming Ereconsul van Polen te 361
Gent
90 Benoeming Consul-generaal van de 362
Dominicaanse Republiek te Antwerpen
91 Benoeming Ereconsul van de Repu- 362
bliek Tsjechië te Antwerpen

Nr. 88 - Benoeming Ereconsul van de Republiek
Congo (Brazzaville) te Antwerpen
Kabinet Gouverneur
Brugge, 9 oktober 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Rodolphe
ORLOW ANDERSEN benoemd is tot Ereconsul van
de Republiek Congo (Brazzaville) te Antwerpen, met
als consulair ressort het Vlaams gewest.
Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen

Nr. 89 - Benoeming Ereconsul van Polen te Gent
Kabinet Gouverneur C327
Brugge, 9 oktober 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Willy VERHELST benoemd is tot Ereconsul van Polen te Gent,
met als consulair ressort de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant.
Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen
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Nr. 90 - Benoeming Consul-generaal van de Dominicaanse Republiek te Antwerpen
Kabinet Gouverneur C367
Brugge, 9 oktober 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u mee te delen dat mevrouw Maria Isabel GRULLON MEJIA benoemd is tot Consul-generaal van de Dominicaanse Republiek te Antwerpen,
met als consulair ressort gans België, met uitzondering van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen

Nr. 91 - Benoeming Ereconsul van de Republiek
Tsjechië te Antwerpen
Kabinet Gouverneur C423
Brugge, 9 oktober 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Paul VAN
DENBEMPT benoemd is tot Ereconsul van de Republiek Tsjechië te Antwerpen, met als consulair ressort
het Vlaams gewest.
Paul BREYNE
Gouverneur van West-Vlaanderen
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92 Openbaar register van personen die 363
kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering
van artikel 19 van het decreet betreffende
de ruimtelijke ordening, gecoördineerd
op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999
en 26 april 2000. Nieuwe kandidaturen
(aanvulling)
93 Wet van 23 december 1983 op de zie- 365
kenhuizen: gemiddelde prijs van de
verpleegdag

Nr. 92 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen. In uitvoering van artikel 19 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van
19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000.
Nieuwe kandidaturen (aanvulling)
Procoro
Brugge, 23 oktober 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Hierna geef ik u kennis van mijn besluit dd. 9 oktober 2003, houdende aanvulling van het hernieuwd
openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen van
aanleg, gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van 2
september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998,
20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19
mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15
maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december
2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001,
19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003,
20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni
2003.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
Openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen
(nieuwe kandidaturen - aanvulling)
DE GOUVERNEUR,
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördinerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999,
3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari
2000, 25 februari 2000, 4 en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001,
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24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10
april 2003, 15 mei 2003, 12 juni 2003 en 18 september 2003 gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal
respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998,
26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999,
7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus
1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000,
20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001,
27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6
maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei
2003, 19 juni 2003 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen
belast worden met het opmaken van ontwerpplannen;
Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het
openbaar register van de provincie West-Vlaanderen,
van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van aanleg;
Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht
in zitting van 2 oktober 2003 m.b.t. de in het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke persoon;
BESLUIT:
Art. 1 - Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:
2. PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN
Grontmij Belgroma - Raghenopark - Hanswijkvaart 51 - 2800 Mechelen
° de heer Michel Deveen
° mevrouw Annik Somers
° mevrouw Katrien Van de Bergh
Art. 2 - De opname op de lijst geldt vanaf de datum
van mijn besluit.
Brugge, 9 oktober 2003
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 93 - Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag
Vl.Gem.A/03/991/209-4
Brugge, 23 oktober 2003
Aan de voorzitters van de raden voor maatschappelijk welzijn in de provincie West-Vlaanderen,
Mevrouw de voorzitter,
Mijnheer de voorzitter,
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
geef ik u hierbij kennis van de wijzigingen in de gemiddelde prijs van de verpleegdag die van 1 januari 2003 tot
en met 30 juni 2003 voor diverse instellingen moeten aangebracht worden.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen
Boekhouding en beheer van de ziekenhuizen
Omzendbrief aan de gouverneur van de Provincie
Betreft: Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag
Mijnheer de gouverneur,
In aansluiting met alle voorgaande omzendbrieven betreffende de lijsten der prijzen die door de ziekenhuizen dienen aangerekend sedert 1 januari 1967, heb ik de eer u hierbijgaand de wijzigingen van 01-01-2003 tot en met
30-06-2003 mee te delen die voor diverse instellingen moeten aangebracht worden.
Ik zou u dank weten, mijnheer de gouverneur, deze gegevens ter kennis te willen brengen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van uw Provincie.
Namens de Minister,
Voor de Directeur-generaal,
De Adviseur-generaal,
(get.) M. Tasiaux
Prijs per verpleegdag - Semester: 1 - Jaar: 2003
Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

2018
2020
2060
2100
2170
2200
2300
2300
2390
2400
2440
2500
2610
2650
2800

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Turnhout
Turnhout
Malle
Mol
Geel
Lier
Wilrijk
Edegem
Mechelen

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

247,08
291,54
202,52
204,10
208,46
205,39
215,41
222,83
244,24
244,43
227,54
215,12
289,29
406,12
215,16

58,43
68,94
47,89
48,26
49,30
48,57
50,94
52,69
57,76
57,80
53,81
50,87
68,41
147,19
50,88

188,65
222,60
154,63
155,84
159,16
156,82
164,47
170,14
186,48
186,63
173,73
164,25
220,88
258,93
164,28

ANTWERPEN - Type A
100
009
231
682
317
308
090
063
536
102
709
097
099
300
026

St-Vincentiusziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Anwerpen
Fusieziekenhuis Monica
A.Z. Jan Palfijn-Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
A.Z. Sint-Jozef
Sint-Elisabethziekenhuis
A.Z. Sint-Jozef
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Dimpna
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Augustinus - Sint Camillus
Universitair Ziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

055
689
314
104
710

Dodoensziekenhuis AV
Imeldaziekenhuis
A.Z. Heilige Familie
Sint-Jozefkliniek
Algemeen Ziekenhuis Klina

2800
2820
2840
2880
2930

Mechelen
Bonheiden
Reet
Bornem
Brasschaat

211,77
232,70
238,36
235,93
237,08

52,07
55,03
56,37
55,79
56,06

159,70
177,67
181,99
180,14
181,02

2060 Antwerpen

998,08

236,04

762,04

2050 Antwerpen Linkeroever

145,17

34,33

110,84

2440
2530
2570
2640
2980

Geel
Boechout
Duffel
Mortsel
Zoersel

164,18
156,77
153,51
138,70
155,20

38,82
37,07
36,30
32,80
36,70

125,36
119,70
117,21
105,90
118,50

2020
2060
2300
2500
2610
2800
2930
2930

Antwerpen
Antwerpen
Turnhout
Lier
Wilrijk
Mechelen
Brasschaat
Brasschaat

385,59
397,14
411,61
385,82
392,56
392,63
388,54
383,19

91,19
93,92
97,34
91,24
92,84
92,85
91,88
90,62

294,40
303,22
314,27
294,58
299,72
299,78
296,66
292,57

2000
2018
2020
2050
2060
2100
2170
2200
2390
2500
2800
2820
2930
2980

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen Linkeroever
Antwerpen
Deurne
Merksem
Herentals
Malle
Lier
Mechelen
Bonheiden
Brasschaat
Zoersel

186,40
155,40
147,19
139,09
223,70
152,93
120,81
242,87
137,68
183,74
208,81
153,42
144,08
130,19

44,08
36,75
34,81
32,89
52,90
36,16
28,57
57,43
32,56
43,45
49,38
36,28
34,07
30,78

142,32
118,65
112,38
106,20
170,80
116,77
92,24
185,44
105,12
140,29
159,43
117,14
110,01
99,41

1340 Ottignies
1400 Nivelles

247,45
234,80

61,98
55,53

185,47
179,27

1340
1367
1410
1420
1450

231,53
439,50
69,73
172,20
373,59

54,75
103,94
16,49
40,72
88,35

176,78
335,56
53,24
131,48
285,24

ANTWERPEN - Type BRA
231 Algemeen Centrumziekenhuis
ANTWERPEN - Type G
236 Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
ANTWERPEN -Type P
939
936
970
902
937

Openbaar Psyh. Ziekenhuis
Psych. Centrum Broeders Alexianen
Psych. Centrum Sint-Norbertushuis
Pscyh. Centrum Sint-Amedeus
Psych. Ziekenhuis Bethaniënhuis

ANTWERPEN -Type PAL
009
231
063
097
099
026
241
710

Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Sint-Elisabethziekenhuis
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Kliniek De Mick
Algemeen Ziekenhuis Klina

ANTWERPEN -Type Sp
659
189
009
236
231
682
317
308
046
097
026
689
241
088

APRA-Kliniek
Joods Geriatrisch Centrum
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
A.Z. Jan Palfijn-Gallifort
Sint-Elisabethziekenhuis
Verpleeginrichting De Dennen
Heilig Hartziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Imeldaziekenhuis
Kliniek De Mick
Verpleegtehuis Joostens

BRABANT WALLON -Type A
043 Clinique Saint-Pierre
346 C.H. de Tubize-Nivelles
BRABANT WALLON -Type P
912
949
700
923
915
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Centre Neurologique William Lennox
Les Feux Follets
Clinique Dr. Derscheid
Association 'Le Domaine'
La Petite Maison

Ottignies
Huppaye
Waterloo
Braine-1 Alleud
Chastre
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

1300 Wavre
1340 Ottignies

390,05
388,74

92,24
91,93

297,81
296,81

1300 Wavre
1410 Waterloo

136,48
136,30

32,27
32,23

104,21
104,07

1000
1000
1000
1020
1020
1040
1070
1070
1082
1090
1180
1180
1200

Bruxelles
Bruxelles
Brussel
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Anderlecht
Berchem-Sainte-Agat
Jette
Uccle
Uccle
Woluwe-Saint-Lambe

374,31
396,80
251,71
279,05
625,38
243,14
267,40
367,49
213,40
373,17
248,70
236,43
418,79

111,86
103,96
62,19
80,94
158,75
59,92
65,77
134,09
50,46
136,11
58,81
55,91
152,74

262,45
292,84
189,52
198,11
466,63
183,22
201,63
233,40
162,94
237,06
189,89
180,52
266,05

1000
1080
1082
1090
1200

Bruxelles
Molenbeek-Saint-Jean
Berchem-Sainte-Agat
Jette
Woluwe-Saint-Lambe

125,15
152,39
272,88
140,06
111,38

29,59
36,04
64,53
33,12
26,34

95,56
116,35
208,35
106,94
85,04

1030
1050
1050
1070
1090
1180
1180
1180
1180

Schaarbeek
Ixelles
Ixelles
Anderlecht
Jette
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle

150,62
179,53
135,36
472,42
164,01
169,08
65,81
381,34
213,24

35,62
42,45
32,01
111,72
38,78
39,98
15,56
90,18
50,43

115,00
137,08
103,35
360,70
125,23
129,10
50,25
291,16
162,81

1000
1000
1020
1040
1180

Bruxelles
Brussel
Laken
Etterbeek
Uccle

400,91
421,31
386,99
396,32
397,37

94,81
99,63
91,52
93,72
89,72

306,10
321,68
295,47
302,60
289,65

1000
1020
1020
1020
1040
1070

Bruxelles
Laken
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht

170,56
191,71
211,54
197,91
159,05
358,17

40,33
45,33
50,02
46,80
37,61
84,70

130,23
146,38
161,52
151,11
121,44
273,47

BRABANT WALLON -Type PAL
413 Clinique Champ Ste-Anne
043 Clinique Saint-Pierre
BRABANT WALLON -Type Sp
413 Clinique Champ Ste-Anne
700 Clinique Dr. Derscheid
BRUSSELS -Type A
076
079
110
077
150
087
723
406
547
143
332
111
403

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Institut Jules bordet
Algemene Kliniek Sint-jan
Hôpital Brugmann
H.U.D.E.R.F.
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Ste-Anne St-Remi St-Etienne
Clinique Universitaire Erasme
C.H. François Rabelais
Academisch Ziekenhuis V.U.B.
A.s.b.l. C.H.I.R.E.C.
asbl Clinique de l'Europe
Cliniques Universitaire Saint-Luc

BRUSSELS -Type G
408
404
038
053
051

Institut Pachéco
Centre Méd. Soc. et de Repos 'Val des Fleurs'
Psychogeriatrisch Centrum
Magnolia
Centre Médical Gériatrique

BRUSSELS -Type P
946
997
976
980
926
948
916
927
935

C.H. Jean Titeca
Psychosociaal Centrum Sint-Alexius
Clinique Sanatia
L'Equipe
Clinique Sans Souci
Clinique Fond'Roy
Le Bivouac
Parhélie
La Ramée

BRUSSELS -Type PAL
076
110
077
087
111

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
asbl Clinique de l'Europe

BRUSSELS -Type Sp
408
077
539
083
087
406

Institut Pachéco
Hôpital Brugmann
Centre de Trauma et de Réadaptation
Résidence Heysel Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

404
547
038
053
111
403

Centre Méd. Soc. ed de Repos 'Val des Fleurs'
C.H. François Rabelais
Psychogeriatrisch Centrum
Magnolia
asbl Clinique de l'Europe
Cliniques Universitaire Saint-Luc

1080
1082
1082
1090
1180
1200

Molenbeek-Saint-Jean
Berchem-Sainte-Agat
Berchem-Sainte-Agat
Jette
Uccle
Woluwe-Saint-Lambe

97,73
292,51
151,42
115,50
223,39
55,01

23,11
69,17
35,81
27,31
52,83
13,00

74,62
223,34
115,61
88,19
170,56
42,01

6000
6000
6041
6060
6110
6460
7000
7000
7060
7100
7100
7301
7331
7500
7500
7700

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-le-Tilleul
Chimay
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-Saint-Paul
Hornu
Baudour
Tournai
Tournai
Mouscron

301,05
287,36
268,28
268,42
374,43
273,85
278,01
256,54
227,94
248,39
254,42
235,53
217,83
206,86
198,44
240,08

71,19
70,36
67,17
71,19
96,72
78,56
68,84
70,71
53,90
66,64
62,60
64,59
51,51
48,92
46,93
56,77

229,86
217,00
201,11
197,23
277,71
195,29
209,17
185,83
174,04
181,75
191,82
170,94
166,32
157,94
151,51
183,31

1.055,96

249,73

806,23

HAINAUT -Type A
718
027
409
010
325
249
266
254
007
096
146
410
008
534
071
247

C.H.U. De Charleroi
C.H. Notre Dame Reine Fabiola
Clinique Notre-Dame de Grâce
Hôpital St-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR
C.H.U. A. Vésale
Centre de Santé des Fagnes
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Hôpital Ambroise Paré
Centre Hospitalier de la Haute Senne
C.H.U. Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
A.s.b.l. Prov.des Malades et Mutualité Chrétienr
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Centre Hospitalier Régional de Tournai
Clinique Notre-Dame
C.H. de Mouscron

HAINAUT -Type BRA
010 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR

6060 Gilly

HAINAUT -Type P
941
951
904
974
922
905
950

Hôpital de Jour
Hôp. Psych du Chênes aux Haies
Centre Psych. St-Bernard
Hôp. Psych. 'Les Marronniers'
Clinique Neuro-Psychiatrique
Institut Psychiatrique St Charles
Inst. Psych. St-Jean de Dieu

HAINAUT -Type PAL
010 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR
325 C.H.U. A. Vésale
266 C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
254 Hôpital Ambroise Paré
721 Maison Marie Immaculée
534 Centre Hospitalier Régional de Tournai
071 Clinique Notre-Dame

6001
7000
7170
7500
7603
7620
7900

Marcinelle
Mons
Manage
Tournai
Bon-Secours
Wez-Velvain
Leuze-en-Hainaut

429,45
147,09
145,65
129,45
149,25
150,79
140,95

101,56
34,78
34,44
30,61
35,29
35,66
33,33

327,89
112,31
111,21
98,84
113,96
115,13
107,62

6060
6110
7000
7000
7063
7500
7500

Gilly
Montigny-le-Tilleul
Mons
Mons
Neufvilles
Tournai
Tournai

372,85
377,65
403,95
399,13
420,65
374,74
396,43

88,17
89,31
95,53
94,39
99,48
88,62
93,75

284,68
288,34
308,42
304,74
321,17
286,12
302,68

6000
6000
6041
6060
6110
7000
7000
7060
7100

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-le Tilleul
Mons
Mons
Soignies
La Louvière

216,19
173,07
243,81
232,48
160,11
207,14
170,16
489,52
239,36

51,12
40,93
57,66
54,98
37,86
48,98
40,24
115,77
56,60

165,07
132,14
186,15
177,50
122,25
158,16
129,92
373,75
182,76

HAINAUT -Type Sp
027
718
409
010
325
266
254
007
096
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C.H. Notre Dame Reine Fabiola
C.H.U. De Charleroi
Clinique Notre-Dame de Grâce
Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèses et IMTR
C.H.U. A. Vésale
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Hôpital Ambroise Paré
Centre Hospitalier de la Haute Senne
C.H.U. Tivoli
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Erk

Ziekenhuis

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

146
410
008
534
247

Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
A.s.b.l. Prov. des Malades et Mutualité Chrétienr
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Centre Hospitalier Régional de Tournai
C.H. de Mouscron

7100
7301
7331
7500
7700

Haine-Saint-Paul
Hornu
Baudour
Tournai
Mouscron

110,85
159,19
348,02
139,20
222,26

26,21
37,64
82,30
32,92
52,56

84,64
121,55
265,72
106,28
169,70

4000
4000
4000
4000
4040
4100
4500
4700
4780
4800
4960

Liège
Rocourt
Liège
Liège
Herstal
Seraing
Huy
Eupen
Sankt-Vith
Verviers
Malmédy

333,72
293,81
293,09
251,05
212,02
232,80
215,73
271,45
208,39
214,61
217,06

112,30
69,48
71,50
59,37
61,90
55,05
51,02
64,19
49,28
50,75
51,33

221,42
224,33
221,59
191,68
150,12
177,75
164,71
207,26
159,11
163,86
165,73

4000 Liège

1.049,18

248,13

801,05

4000 Liège

233,67

55,26

178,41

4000
4000
4000
4841
4990

Glain
Liège
Liège
Henri-Chapelle
Lierneux

145,70
178,37
104,38
161,31
167,58

34,45
42,18
24,68
38,14
39,63

111,25
136,19
79,70
123,17
127,95

4000
4000
4100
4850

Liège
Liège
Seraing
Moresnet

398,65
380,29
400,82
517,67

94,28
89,93
94,79
122,42

304,37
290,36
306,03
395,25

4000
4000
4000
4000
4100
4557
4987

Liège
Liège
Liège
Liège
Seraing
Fraiture
La Gleize

354,61
329,12
299,92
136,65
265,70
164,91
140,09

83,86
77,83
70,93
32,31
62,83
39,00
33,13

270,75
251,29
228,99
104,34
202,87
125,91
106,96

3500
3500
3550
3600
3680
3700
3800
3920

Hasselt
Hasselt
Heusden-Zolder
Genk
Maaseik
Tongeren
Sint-Truiden
Lommel

288,64
206,66
242,30
292,55
245,93
230,15
219,28
216,99

68,26
48,87
57,30
69,18
58,16
54,43
51,85
51,31

220,38
157,79
185,00
223,37
187,77
175,72
167,43
165,68

Liége -Type A
707
158
412
152
023
042
068
015
257
020
004

C.H.U. de Liège
Centre Hospitalier St-Vincent Ste-Elisabeth
C.H.R. de la Citadelle
Les Cliniques Saint-Joseph
Clinique André Renard
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Hospitalier Hutois
Hôpital Saint-Nicolas
Clinique St-Joseph
C.H.R. Peltzer-La Tourelle
Clinique Reine Astrid

LIEGE-Type BRA
707 C.H.U. de Liège
LIEGE -Type G
037 Les Cliniques de l'IPAL
LIEGE -Type P
925
972
964
954
908

Clinique Notre-Dame des Anges
Centre Hospitalier Psych. 'Petit Bourgogne'
Hôp. de Jour 'La Clé'
Clin. Psych. Frères Alexiens
Centre Hospitalier Spécialisé 'L'Accueil'

LIEGE -Type PAL
152
037
042
722

Les Cliniques Saint-Joseph
Les Cliniques de l'IPAL
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
MRS St-Joseph

LIEGE -Type Sp
412
707
152
037
042
242
822

C.H.R. de la Citadelle
C.H.U. de Liège
Les Cliniques Saint-Joseph
Les Cliniques de l'IPAL
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Neurologique
Centre de Revalidation de la prov. De Liège

LIMBURG -Type A
243
159
714
371
717
716
715
719

Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
A.Z. Salvator - St.-Ursula
Sint-Franciskusziekenhuis
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo
Mariaziekenhuis Noord-Limburg
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Erk

Ziekenhuis

LIMBURG -Type P
989 Kinderpsychiatrisch Centrum Genk
909 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 'Daelwezeth'
952 Medisch Centrum Sint-Jozef
991 Psychiatrisch Centrum 'Ziekeren'
953 Psychiatrisch Ziekenhuis 'Sancta Maria'

PK

Localiteit

Prijs ver
pleegdagen
aan 100 %

Deel staat

Deel ZIV

3600
3621
3740
3800
3800

Genk
Rekem
Bilzen
Sint-Truiden
Sint-truiden

591,00
118,09
174,12
144,98
164,06

139,77
27,92
41,17
34,28
38,80

451,23
90,17
132,95
110,70
125,26

3500
3600
3700
3920

Hasselt
Genk
Tongeren
Lommel

380,93
380,12
393,64
377,50

90,08
89,89
93,09
89,27

290,85
290,23
300,55
288,23

3500
3500
3600
3680
3800
3900

Hasselt
Hasselt
Genk
Maaseik
Sint-Truiden
Overpelt

198,40
166,42
152,23
225,20
277,81
151,83

46,92
39,35
36,00
53,25
65,70
35,90

151,48
127,07
116,23
171,95
212,11
115,93

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevigny
6900 Marche-en-Famenne

239,47
216,53
246,63

56,63
51,20
58,32

182,84
165,53
188,31

6880 Bertrix

168,66

39,88

128,78

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevigny

398,19
380,78

94,17
90,05

304,02
290,73

6700 Arlon
6800 Libramont-Chevigny

193,38
208,09

45,73
49,21

147,65
158,88

5000
5000
5004
5060
5500
5530

264,69
297,44
209,34
243,60
218,58
341,94

62,59
70,34
49,50
57,61
51,69
116,19

202,10
227,10
159,84
185,99
166,89
225,75

5002 Saint-Servais
5100 Dave
5190 Spy

144,37
148,33
397,34

34,14
35,08
93,97

110,23
113,25
303,37

5000 Namur
5060 Auvelais

371,90
376,37

87,95
89,01

283,95
287,36

LIMBURG -Type PAL
243
371
716
719

Virga Jesse Ziekenhuis AV
Ziekenhuis Oost-Limburg
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

LIMBURG -Type Sp
243
159
371
717
715
116

Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
A.Z. Salvator - St.-Ursula
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo
M.S.- en revalidatiecentrum

LUXEMBOURG -Type A
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
164 Interc. hospitalière Famène Ardenne Condr.
LUXEMBOURG -Type P
985 Inst. Neuro-Psych. 'La Clairière'
LUXEMBOURG -Type PAL
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
LUXEMBOURG -Type Sp
246 Clinique du sud Luxembourg
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne
NAMUR -Type A
166
006
706
103
264
039

Clinique Ste-Elisabeth
C.H.R de Namur
Clinique Saint-Luc
C.H. du Val de Sambre
C.H. de Dinant
Cliniques Universitaire de Mont-Godinne

Namur
Namur
Bouge
Auvelais
Dinant
Yvoir

NAMUR -Type P
955 Inst. Psych. Beau Vallon
986 Inst. Psych. Saint-Martin
938 Centre Psychiatrique 'Les Goélands'
NAMUR -Type PAL
720 Foyer Saint-François
103 C.H. du Val de Sambre
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5060 Auvelais
5500 Dinant
5530 Yvoir

204,37
280,83
375,09

48,33
66,41
88,70

156,04
214,42
286,39

9000
9000
9000
9000
9000
9100
9140
9160
9200
9300
9300
9600
9620
9700
9800
9900

231,65
236,84
235,28
375,46
196,83
235,44
247,85
203,78
210,80
372,05
214,09
289,83
242,47
155,46
244,96
231,69

57,49
56,01
55,64
127,68
58,32
55,68
58,61
48,19
49,85
87,98
50,63
68,54
57,34
36,76
57,93
54,79

174,16
180,83
179,64
247,78
138,51
179,76
189,24
155,59
160,95
284,07
163,46
221,29
185,13
118,70
187,03
176,90

9000 Gent

969,85

229,36

740,49

9000
9000
9051
9060
9090
9100
9100
9340
9620
9860
9900
9940

Gent
Gent
Sint-Denijs-Westrem
Zelzate
Melle
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Lede
Zottegem
Oosterzele
Eekloo
Sleidinge

152,83
141,62
162,24
166,21
173,11
160,03
168,13
174,61
123,80
148,42
152,05
156,78

36,14
33,49
38,36
39,30
40,94
37,84
39,76
41,29
29,27
35,10
35,95
37,07

116,69
108,13
123,88
126,91
132,17
122,19
128,37
133,32
94,53
113,32
116,10
119,71

9000
9000
9000
9140
9200
9300
9600

Gent
Gent
Gent
Temse
Dendermonde
Aalst
Ronse

378,45
414,09
390,63
377,44
370,49
387,64
387,90

89,50
97,93
92,38
89,26
87,62
91,67
91,73

288,95
316,16
298,25
288,18
282,87
295,97
296,17

9000
9000
9100
9140
9200

Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Dendermonde

163,15
183,67
203,42
209,33
129,95

38,58
43,43
48,10
49,50
30,73

124,57
140,24
155,32
159,83
99,22

NAMUR -Type Sp
103 C.H. du Val de Sambre
264 C.H. de Dinant
039 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne
OOST-VLAANDEREN -Type A
713
017
290
670
326
256
595
265
012
126
176
550
217
170
134
222

A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. Maria Middelares - St.-Jozef
A.Z. St.-Lucas
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Volkskliniek
A.Z. Waasland
A.Z. Maria Middelares
Stadskliniek
A.Z. St.-Blasius
O.L. Vrouwziekenhuis
Fusieziekenhuis Alg. Stedelijk Ziek. A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid
A.Z. Sint-Elisabeth
Auroraziekenhuis A.V.
Sint-Vincentiusziekenhuis
H. Hartkliniek

Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Sint-Niklaas
Temse
Lokeren
Dendermonde
Aalst
Aalst
Ronse
Zottegem
Oudenaarde
Deinze
Eekloo

OOST-VLAANDEREN -Type BRA
670 Universitair Ziekenhuis
OOST-VLAANDEREN -Type P
958
900
930
978
959
960
918
988
911
914
956
992

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan de Deo
Fusieziekenhuis P.C. Dr. Guislain
Neuropsychiatrische Kliniek Sint-Camillus
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist
Psychiatrisch Centrum 'Caritas'
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia
Psych. Ziekenhuis en Revalidatiecentrum SintPsychiatrisch Ziekenhuis 'Zoete Nood Gods'
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus
Kliniek 'De Pelgrim'
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
Psychiatrisch Centra Sleidinge

OOST-VLAANDEREN -Type PAL
290
713
670
595
012
176
550

A.Z. St.-Lucas
A.Z. Jan Palfijn - Gent
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Maria Middelares
A.Z. St.-Blasius
Fusieziekenhuis Alg. Stedelijk Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid

OOST-VLAANDEREN -Type Sp
326
713
256
595
012

A.Z. Volkskliniek
A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. Waasland
A.Z. Maria Middelares
A.Z. St.-Blasius
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Deel ZIV

126
176
550
170
095
216

O.L. Vrouwziekenhuis
fusieziekenhuis Alg. Stedelijk Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid
Auroraziekenhuis A.V.
S.V. Medisch Sociale Intercommunale Ver. Len
Verpleeginrichting Veilige Have

9300
9300
9600
9700
9820
9880

Aalst
Aalst
Ronse
Oudenaarde
Merelbeke
Aalter

197,27
229,94
227,45
159,30
128,56
141,07

46,65
54,38
53,79
37,67
30,40
33,36

150,62
175,56
173,66
121,63
98,16
107,71

1500
1800
3000
3000
3290
3300

Halle
Vilvoorde
Leuven
Leuven
Diest
Tienen

207,22
238,23
416,82
232,16
220,20
190,24

49,00
56,34
141,99
54,90
52,07
44,99

158,22
181,89
274,83
177,26
168,13
145,25

997,24

235,84

761,40

Grimbergen
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Kortenberg
Diest
Tienen
Bierbeek

170,48
309,55
161,65
148,80
126,73
191,23
182,67
184,80
159,34

40,31
73,20
38,23
35,19
29,97
45,22
43,20
43,70
37,68

130,17
236,35
123,42
113,61
96,76
146,01
139,47
141,10
121,66

1500
1800
3000
3000

Halle
Vilvoorde
Leuven
Leuven

451,96
412,11
377,86
377,55

106,88
97,46
89,36
89,29

345,08
314,65
288,50
288,26

1500
1602
1670
1820
3000
3000
3120
3300

Halle
Vlezenbeek
Pepingen
Melsbroek
Leuven
Leuven
Tremelo
Tienen

188,45
248,42
170,82
184,53
258,80
187,89
151,50
154,10

44,56
58,75
40,39
43,64
61,20
44,43
35,82
36,44

143,89
189,67
130,43
140,89
197,60
143,46
115,68
117,66

8000
8300
8310
8340
8400
8400
8500
8630
8700
8790

Brugge
Knokke
Assebroek
Sijsele
Oostende
Oostende
Kortijk
Veurne
Tielt
Waregem

283,38
262,84
229,10
233,42
210,95
231,56
224,79
266,54
206,18
202,37

67,01
62,16
54,18
55,20
49,88
54,76
53,16
63,03
48,76
47,86

216,37
200,68
174,92
178,22
161,07
176,80
171,63
203,51
157,42
154,51

VLAAMS BRABANT -Type A
106
204
322
108
712
109

Reg. Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningin
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
Algemeen Ziekenhuis Diest
A.Z. H. Hart

VLAAMS BRABANT -Type BRA
322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.

3000 Leuven

VLAAMS BRABANT -Type P
944
945
934
907
931
943
942
947
975

Psychiatrische Kliniek Sint-Alexius
1850
Universitair Psychiatrisch Centr. 'Salve Mater', c 3000
Psycho-Sociaal Centrum
3000
Psycho-Geriatrisch Centrum
3000
Nak. home Papiermoleken, campus Emmaüsgeb. 3000
Universitair Centrum Sint-Jozef
3070
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael
3290
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen
3300
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus 3360

VLAAMS BRABANT -Type PAL
106
204
322
108

Reg. Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningin
Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
Regionaal Ziekenhuis H. Hart

VLAAMS BRABANT -Type Sp
106
499
040
693
322
108
066
109

Reg. Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningin
Ziekenhuis De Bijtjes - Koninklijke Instelling
Centrum H. Vander Stokken
Nationaal Multiple Sclerose Centrum
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
Psychogeriatrisch Centrum
A.Z. H. Hart

WEST-VLAANDEREN -Type A
049
392
140
032
525
067
396
310
395
397

372

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw ter Linden
Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
A.Z. Damiaan Oostende
Ziekenhuis Henri Serruys
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Sint-Augustinuskliniek
Sint-Andriesziekenhuis
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
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002
117
378
124
057

Stedelijk Ziekenhuis
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Sint-Rembertziekenhuis
Sint-Jozefkliniek
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

8800
8800
8820
8870
8900

Roeselare
Roeselare
Torhout
Izegem
Ieper

209,57
248,94
229,93
219,78
206,74

49,56
58,87
54,37
51,97
48,89

160,01
190,07
175,56
167,81
157,85

8870 Izegem

155,71

36,82

118,89

8000
8200
8500
8730
8740
8900
8930

Brugge
Sint-Andries
Kortrijk
Beernem
Pittem
Ieper
Menen

203,73
156,94
209,50
142,16
204,00
142,64
132,61

48,18
37,11
49,54
33,62
48,24
33,73
31,36

155,55
119,83
159,96
108,54
155,76
108,91
101,25

8000
8400
8500
8800
8900

Brugge
Oostende
Kortrijk
Roeselare
Ieper

373,11
386,60
373,83
380,16
393,64

88,24
91,43
88,41
89,90
93,09

284,87
295,17
285,42
290,26
300,55

8000
8310
8340
8400
8500
8610
8670
8790
8800
8870
8940

Brugge
Assebroek
Sijsele
Oostende
Kortrijk
Kortemark
Oostduinkerke
Waregem
Roeselare
Izegem
Wervik

186,70
209,37
181,82
143,84
188,18
135,06
149,40
198,46
213,82
124,80
143,38

44,15
49,51
43,00
34,01
44,50
31,94
35,33
46,93
50,56
29,51
33,90

142,55
159,86
138,82
109,83
143,68
103,12
114,07
151,53
163,26
95,29
109,48

WEST-VLAANDEREN -Type G
058 Revalidatiecentrum Ten Bos
WEST-VLAANDEREN -Type P
987
963
528
982
901
961
962

Psychotherapeutisch Centrum 'Rustenburg'
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-lieve-Vrouw
Kliniek Heilige familie
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Kliniek Sint-Jozef
Psychiatrisch Centrum Heilig Hart
Psych. Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

WEST-VLAANDEREN -Type PAL
049
525
396
117
057

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
A.Z. Damiaan Oostende
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

WEST-VLAANDEREN -Type SP
049
140
032
679
396
031
676
397
117
058
649

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef
Elisabeth Ziekenhuis
Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Verpleegtehuis Godtsvelde
Koningin Elisabeth Instituut
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Revalidatiecentrum Ten Bos
Sint-Janshospitaal
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BESTUURSMEMORIAAL
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VU: Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
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2003 - Geldende regelingen

Nr. 94 - Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 september 2003
Griffie
Brugge, 6 november 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22.02.1995,
de lijst van de besluiten van de provincieraad van
West-Vlaanderen dd. 25 september 2003 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
25 september 2003
1. De provincieraad heeft het besluit van de provincieraad dd. 29 maart 2001 in verband met de
aanduiding en voordracht van provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van diverse intercommunales en verenigingen gewijzigd
(vervanging van Jos Monballyu in de algemene
vergadering en de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij 'Eigen Gift Eigen
Hulp' te Kuurne).
2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
aangeduid voor de algemene vergadering van de
West-Vlaamse intercommunale voor economische expansie, huisvestingsbeleid en technische
bijstand cvba (WVI) op 21 oktober 2003 en aan
deze vertegenwoordiger machtiging verleend om
namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren (inclusief
statutenwijziging).
3. De provincieraad heeft een provincieraadslid als
lid van de raad van bestuur van de intercommunale WVI voorgedragen.
4. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
aangeduid voor de algemene vergadering van de
intercommunale Leiedal op 28 oktober 2003 en
aan deze vertegenwoordiger machtiging verleend
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6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
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om namens de provincie West-Vlaanderen de
voorgestelde agendapunten goed te keuren
(inclusief statutenwijziging).
De provincieraad heeft drie provincieraadsleden
als lid van de raad van bestuur van de intercommunale Leiedal voorgedragen.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
aangeduid voor de algemene vergadering van de
West-Vlaamse Intercommunale vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) op 5 november 2003 en
aan deze vertegenwoordiger machtiging verleend
om namens de provincie West-Vlaanderen de
voorgestelde agendapunten goed te keuren
(inclusief statutenwijziging).
De provincieraad heeft een provincieraadslid als
lid van de raad van bestuur van de inercommunale (WIV) voorgedragen.
De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
aangeduid voor de algemene vergadering van de
intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)
op 7 november 2003 en aan deze vertegenwoordiger machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren (inclusief statutenwijziging).
De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan N382 (Ingelmunster-Oostrozebeke) voorlopig vastgesteld.
De provincieraad heeft de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de intergemeentelijke huisvestingsdienst regio Izegem (Izegem,
Ingelmunster, Ledegem en Oostrozebeke) goedgekeurd, twee vertegenwoordigers voor de algemene vergadering aangeduid en een provincieraadslid als lid van de raad van bestuur voorgedragen.
De provincieraad heeft het provinciaal reglement
tot ontsluiting van het cultureel erfgoed in WestVlaanderen goedgekeurd.
De provincieraad heeft het provinciaal reglement
betreffende de provinciale jongerenpremie ter
bevordering van de expansie van de KMO opgeheven.
De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor de
dienstenopdracht voor het aangaan van leningen
ter financiering van de buitengewone uitgaven
begroting 2003, met kostprijsraming ten bedrage
van 7.050.367 euro goedgekeurd.
De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het uitvoeren van waterbeheersingswerken aan de Seinemolenvaart, waterloop 2de categorie te Veurne, met raming ten bedrage van 482.841,43 euro,
incl. BTW goedgekeurd.
De provincieraad heeft het legaat van wijlen de
heer Rudi Hermans t.b.v. 24.517,5 euro aanvaard.
De provincieraad heeft het convenant tussen de
provincie West-Vlaanderen en het Europacollege goedgekeurd.

17. De provincieraad heeft de schenking van een
schilderij van Paul Schrobiltgen, composition nr.
473, bestemd voor het PMMK van Oostende aanvaard.
18. De provincieraad heeft de verwerving van 4ha
36a 55ca bouwland gelegen te Harelbeke en
Deerlijk en van 35a 02ca hooiland, gelegen te
Deerlijk, ter uitbreiding van het provinciedomein
De Gavers, mits de prijs van respectievelijk
185.500 euro en 8.755 euro goedgekeurd.
19. De provincieraad heeft de verwerving van
8.053 m2 grond (eigendom van de consoorten
Busschaert), gelegen te Spiere-Helkijn, voor de
verlenging van het provinciale fietspadennet,
mits de prijs van 60.000 euro, en verwerving van
793 m2 grond (eigendom van de nv Stocko), gelegen te Spiere-Helkijn, eveneens voor de verlenging van het provinciale fietspadennet, mits de
prijs van 27.755 euro goedgekeurd.
20. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) alsook van
de specifieke financieringsovereenkomst voor de
aanleg van een fietspad te Kortemark in de Zarrenstraat (gemeenteweg) tussen Werken en Zarren, met raming ten bedrage van 291.582,85 euro,
waarvan 169.277,30 euro ten laste van de provincie en 122.305,55 euro ten laste van de
gemeente Kortemark, telkens excl. BTW en
proefonkosten goedgekeurd.
21. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) alsook van
de specifieke financieringsovereenkomst voor de
riolerings- en verbeteringswerken te Oostkamp Baliebrugge 1e fase, bevattende het deel ten laste van de provincie, nl. de aanleg van een fietspad langs de Torhoutsestraat (gemeenteweg) tussen de Vrijgeweidestraat en de grens met de
gemeente Lichtervelde, met raming ten bedrage
van 1.422.785,95 euro (voor totale project) waarvan 211.501,35 euro voor de aanleg van het fietspad, telkens incl. BTW goedgekeurd.
22. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) alsook van
de specifieke financieringsovereenkomst voor de
aanleg van een fietspad in de Leugenboomstraat
(gemeenteweg) te Ichtegem, met raming ten
bedrage van 232.488,73 euro, waarvan
170.337,08 euro ten laste van de provincie en
62.151,65 euro ten laste van de gemeente Ichtegem, telkens incl. BTW goedgekeurd.
23. De provincieraad heeft bepaalde beslissingen
inzake overheidsopdrachten voor het dienstjaar
2004 aan de Bestendige Deputatie gedelegeerd.
24. De provincieraad heeft de eindafrekening voor de
restauratie van de Sint-Salvatorskathedraal fase
3A - restauratie gevels Transept Noord en NoordWest en Dak tot aan het schip - ten bedrage van
492.295,17 euro, incl. BTW goedgekeurd.
25. De provincieraad heeft de provinciale beleidsnota platteland goedgekeurd.
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26. De provincieraad heeft de overeenkomst met
betrekking tot de samenwerking tussen het département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen in het kader van 'Rijsel 2004, culturele hoofdstad van Europa' goedgekeurd.
27. De provincieraad heeft een motie goedgekeurd in
verband met de schoneklerencampagne.
28. De provincieraad heeft de heer Bjorn Vandeputte op proef benoemd als technisch medewerker
ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut - afdeling textiel.
29. De provincieraad heeft de heer Cedric Van Bellighen op proef benoemd als technisch beambte
ten behoeve van de dienst MIRONA - domeinen.
30. De provincieraad heeft de heer Erwin Verfaillie
op proef benoemd als technisch beambte ten
behoeve van de dienst MIRONA - domeinen.
31. De provincieraad heeft de heer Gilles Ramault op
proef benoemd als technisch beambte (groenonderhoud) ten behoeve van het POVLT te Beitem.
32. De provincieraad heeft de heer Nico Dumalin op
proef benoemd als technisch beambte ten behoeve van de huishoudelijke dienst - verzending.
33. De provincieraad heeft de heer Frank Voet tot de
graad van technisch medewerker (chef-kok)
bevorderd ten behoeve van de huishoudelijke
dienst - keuken.
34. De provincieraad heeft de heer Kurt Debaillie op
proef benoemd als redder ten behoeve van het
Provinciaal Olympisch Zwembad.
35. De provincieraad heeft de heer Stijn Lust op proef
benoemd als redder ten behoeve van het Provinciaal Olympisch Zwembad.
36. De provincieraad heeft mevrouw Martine De
Grave in het ambt van opvoeder vast benoemd
met ingang van 01.09.2003 aan de afdeling met
volledig leerplan van het PTI te Kortrijk.
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Nr. 95 - Provinciaal reglement ter subsidiëring van
de duurzame publieksontsluiting van onroerend,
roerend en immaterieel erfgoed in West-Vlaanderen
Cultuur, Afdeling Erfgoed, 03/C XIV/B-10
Brugge, 6 november 2003
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het reglement voor ontsluiting van cultureel erfgoed gepubliceerd zoals ze goedgekeurd
werd door het provinciaal college in de zitting van
25 september 2003.

1. Cultureel erfgoed: alle materiële en immateriële
getuigenissen uit het verleden binnen een WestVlaams cultureel referentiekader.
2. Ontsluiting: inhoudelijk en/of materieel toegankelijk maken voor het publiek van het culturele erfgoed en het actualiseren van de betekenis van het
te ontsluiten culturele erfgoed.
3. Project: een initiatief of activiteit met een toegevoegde waarde aan een bestaande toestand die qua
uitvoering in tijd afgebakend is maar met een duurzaam effect op langere termijn.
Hoofdstuk 2 - Doelstelling

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Art. 2 - Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten kan de Bestendige Deputatie subsidies verlenen voor projecten tot ontsluiting en beleving van het
culturele erfgoed voor het publiek met een duurzaam
effect tot gevolg.

Provinciaal reglement voor ontsluiting cultureel
erfgoed in West-Vlaanderen

Hoofdstuk 3 - Toepassingsgebied en voorwaarden

De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op de artikelen 65 en 85 van de provinciewet;
Gelet op het cultuurpact, vastgelegd bij decreet van
28.01.1974;

Art. 3 - Voor deze subsidie komen in aanmerking: alle
projecten voor ontsluiting van cultureel erfgoed met
betrekking op de provincie West-Vlaanderen en op de
volgende erfgoeddomeinen:

Gelet op het decreet tot erkenning en subsidiëring van
musea dd. 20.12.1996;

1. roerend cultureel erfgoed
2. onroerend cultureel erfgoed
3. immaterieel erfgoed en volkscultuur

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van
07.04.1998 tot uitvoering van dit decreet;

Art. 4 - De subsidieerbaarheid van projecten is aan
de volgende beperkingen onderworpen:

Gelet op de overeenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap en de provincies ter uitvoering van en complementair erfgoedbeleid goedgekeurd in de provincieraad van 28.05.1998;

1. Projecten met betrekking tot wetenschappelijk
onderzoek en collectieregistratie, conservering en
objectrestauratie komen enkel in aanmerking als er
een publieksontsluiting aan gekoppeld is.
2. Personeelskosten kunnen enkel in aanmerking
genomen worden voor zover het gaat om tijdelijk
personeel dat specifiek voor het project aangetrokken wordt.
3. Bouwprojecten en restauratieprojecten van infrastructurele aard komen niet in aanmerking voor deze
subsidie.

Gelet op het statuut van de Raad voor Cultuur van de
provincie West-Vlaanderen, vastgesteld door de provincieraad op 29 maart 2001;
Gelet op de adviezen van de commissie musea en de
commissie geschiedenis en volkskunde, die deel uitmaken van de Raad voor Cultuur;
Gelet op de omschrijving van de samenstelling en de
bevoegdheid van de adviesorganen (art. 50bis van de
provinciewet);
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende
de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:
het 'reglement betreffende de ontsluiting van cultureel
erfgoed in West-Vlaanderen' vast te stellen als volgt:
Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen
Art. 1 - In dit reglement hebben deze begrippen de
volgende betekenis:

378

Art. 5 - Enkel initiatiefnemers met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk, met uitsluiting van
erkende musea, kunnen een subsidie in het kader van
dit reglement aanvragen.
Hoofdstuk 4 - Criteria
Art. 6 - Het project waarvoor subsidie aangevraagd
wordt in het kader van dit reglement moet beantwoorden aan de volgende criteria:
1. betrekking hebben op de provincie West-Vlaanderen
2. geen winstoogmerk hebben
3. een bepaald domein of aspect van cultureel erfgoed
tot onderwerp hebben
4. een aantoonbare en te motiveren waarde en belang
hebben op het vlak van erfgoed
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5. voldoende aandacht voor een kwalitatieve toestand
en conservering van het erfgoed aantonen
6. duidelijk op publieksontsluiting gericht zijn; de
uitgaven voor publieksontsluiting moeten minstens een derde van de totale kosten bedragen
7. een toegankelijkheid van duurzame aard aantonen,
hetzij materieel hetzij inhoudelijk, met een bijzondere aandacht voor minder validen als het erfgoed dit toelaat
8. voor ontsluiting van een onroerend erfgoed aantonen dat een fysieke toegankelijkheid op vaste
dagen gegarandeerd is voor minstens 5 jaar (met
een minimum van 1 dag per maand of 100 uren per
jaar)
9. voor materiële ontsluiting moet het project voldoende vormen van opvang en begeleiding van het
publiek omvatten.
Hoofdstuk 5 - Aanvraag, procedure en afhandeling
Art. 7 - De aanvraag tot het verkrijgen van deze projectsubsidie moet ondertekend ingediend worden bij
de Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries uiterlijk op 1 februari
van het jaar waarin het project plaatsvindt.
Art. 8 - Volgende documenten moeten bij de aanvraag
gevoegd worden:
1.
2.
3.
4.

het aanvraagformulier met identificatiegegevens
eventueel de statuten van de initiatiefnemer (VZW)
een beschrijving van het te ontsluiten erfgoed
de motivatie en omschrijving van het ontsluitingsproject inclusief een omschrijving van de toegankelijkheid voor het brede publiek en de elementen
voor publieksbegeleiding
5. een begroting met financieringsplan
6. een projectplanning met een traject in de tijd uitgezet
Art. 9 - Na administratieve controle door de dienst
cultuur evalueren de bevoegde adviescommissies
voor musea en voor geschiedenis en volkskunde de
projectaanvraag volgens de geëigende werkprocedure vastgesteld door de Bestendige Deputatie. Op
basis van het dossier en het advies van deze commissie, neemt de Bestendige Deputatie een beslissing. De projectaanvrager wordt ten laatste 5 maanden na de uiterste indieningsdatum, zoals bepaald in
artikel 7, in kennis gesteld van deze beslissing met
een subsidiebesluit.
Art. 10 - Binnen de drie maanden na afloop van het
project of het operationeel worden van de ontsluiting
moeten volgende verantwoordingsstukken ingediend
worden:
1. een schriftelijk verslag van de ondernomen stappen en realisatie
2. opsomming van de gemaakte kosten en allerlei uitgaven volgens aangeleverd model
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3. aanvullende bewijsstukken zoals facturen, kostennota's
4. balans en resultatenrekening, afrekening van
inkomsten en uitgaven van het project
5. twee exemplaren van publicaties, promotiemateriaal en dergelijke van het project (waarvan één
exemplaar voor de Provinciale Bibliotheek)
Hoofdstuk 6 - Subsidiebepaling en subsidievoorwaarden
Art. 11 - De Bestendige Deputatie kan een eenmalige subsidie verlenen voor een ingediende projectaanvraag. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de
aanvaardbare projectkosten (inclusief BTW in zoverre die niet afgetrokken worden) met een maximum
van 12.500 euro per project. Projecten met een totale kost lager dan 2.000 euro komen niet in aanmerking.
Art. 12 - De eigen financiering van de projectaanvrager moet minimaal 15% van de totale kosten bedragen.
Art. 13 - Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van
de projectaanvrager kan de subsidie uitbetaald worden in twee keer: een voorschot van 60% na goedkeuring door de Bestendige Deputatie en het saldo na
afloop van het project en voorlegging van de bewijsstukken.
Art. 14 - Het project kan doorlopen over een volgend
kalenderjaar, evenwel binnen dezelfde maxima zoals
hierboven bepaald. Het project moet afgesloten zijn
uiterlijk op 1 oktober van het jaar volgend op het jaar
van aanvang.
Art. 15 - Als een projectaanvraag ingediend wordt,
waarop meerdere provinciale reglementen van toepassing zijn voor bepaalde onderdelen van het initiatief, kan per onderdeel slechts één bepaald provinciaal subsidiereglement in aanmerking komen.
Art. 16 - Co-financiering met Europese subsidies is
mogelijk. Als er een provinciaal aandeel in deze Europese co-financiering mogelijk is, kan deze subsidie
daar deel van uitmaken.
Art. 17 - De subsidie wordt beperkt tot het tekort van
de projectbegroting en wordt berekend volgens de uiteindelijk gemaakte uitgaven.
Hoofdstuk 7 - Controle en sancties
Art. 18 - De begunstigde projectaanvrager verbindt
er zich toe om:
1. de subsidie aan te wenden waarvoor ze bestemd is
2. controle te aanvaarden van daartoe door de provincie gemachtigde ambtenaren
3. de provincie als subsidiërende overheid te vermelden in alle publicaties, promotiematerieel, op alle
digitale dragers en in eventuele presentaties.
Art. 19 - Niet naleven van deze verbintenissen,
onjuiste of onvolledige aangiften, fraude en valse
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verklaringen kunnen de gedeeltelijke of gehele terugvordering van deze subsidie tot gevolg hebben (inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot).
Art. 20 - Alle betwistingen voortvloeiend uit dit reglement worden behandeld door de Bestendige Deputatie. Hiertoe dient een aangetekend schrijven te worden gericht aan de Bestendige Deputatie.
Hoofdstuk 8 - Slotbepaling en overgangsmaatregel
Art. 21 - Dit besluit treedt in werking op 1 september 2003.
Art. 22 - Bij wijze van overgangsmaatregel en in
tegenstelling tot art. 5 § 1, mogen de aanvragen voor
het werkjaar 2003 ingediend worden vóór 1 november 2003.
Brugge,
De Provinciegriffier,
(get.) H. OST
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De Voorzitter,
(get.) J. de BETHUNE

BESTUURSMEMORIAAL NR. 21 - 17 NOVEMBER 2003

Nr. 96 Dienst Economie, Landbouw, Zeevisserij en Middenstand
Nr. 2003/351/MI/JPR/REG
Brugge, 6 november 2003
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet
wordt bekendgemaakt in het provincieblad, de beslissing van de provincieraad dd. 25 september 2003 houdende opheffing van het provinciaal reglement
betreffende de provinciale jongerenpremie ter bevordering van de expansie van de KMO.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

expansie van de KMO' zoals goedgekeurd door de
provincieraad van West-Vlaanderen in vergadering
van 30 mei 2002, wordt opgeheven.
Art. 2 - Deze opheffing treedt in werking op heden.
Art. 3 - Bij wijze van overgangsmaatregel blijft het
'Provinciaal reglement betreffende de provinciale jongerenpremie ter bevordering van de expansie van de
KMO' van toepassing voor de afhandeling van die
dossiers waarvoor de Bestendige Deputatie op heden
reeds een beslissing van toekenning heeft genomen.
Brugge, 25 september 2003
De Provinciegriffier,
(get.) H. OST

De Voorzitter,
(get.) J. de BETHUNE

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het provinciaal reglement betreffende de
Provinciale Jongerenpremie ter bevordering van de
expansie van de KMO, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen in vergadering van 30
mei 2002;
Overwegende dat de provincie West-Vlaanderen via
een dienstenopdracht samenwerkt met de Kamer van
Ambachten en Neringen voor het onderzoek en advies
van de aanvragen in het kader van het bovenvermelde reglement omwille van de taak en de bevoegdheid
van de K.A.N.; van de jarenlange goede samenwerking tussen de provincie en de K.A.N. waarbij in al
de voorgaande jaren de dossiers van de jongerenpremies altijd behandeld en uitbetaald werden door de
K.A.N.; van het feit dat de K.A.N. de enige was die
over de nodige expertise en ervaring beschikte om het
onderzoek t.e.m. het voorstel van beoordeling ten
behoeve van de Bestendige Deputatie op te maken;
Gelet op de 'Wet van 16 januari 2003 tot oprichting
van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
modernisering van het handelsregister, tot oprichting
van erkende ondernemingsloketten en houdende
diverse bepalingen', inzonderheid Artikel 75 § 2 dat
bepaalt dat de Kamers van Ambachten en Neringen
afgeschaft worden van zodra de overdrachten van personeel, goederen, rechten en verplichtingen vermeld
in Artikel 75 § 1 hebben plaatsgehad;
Gelet op het bestuursakkoord dat op 25 april 2003
afgesloten werd als besluit van het gevoerde kerntakendebat, dat onder meer bepaalt dat rechtstreekse
steun aan bedrijven en individuele bedrijfsbegeleiding niet meer behoren tot de kerntaken van de provincie;
Gelet op art. 65 en art. 85 van de provinciewet;
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:
Art. 1 - Het 'Provinciaal reglement betreffende de provinciale jongerenpremie ter bevordering van de
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Nr. 97 - Verkeer en vervoer - dooibarelen 20022003 - Geldende regelingen
Brugge, 6 november 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik acht het nuttig u hierbij de tekst mee te delen van
het besluit dat ik tijdens het lopende winterseizoen
zal nemen als de omstandigheden zouden vereisen dat
de dooibarelen in de provincie gesloten moeten worden.
Aanplakbiljetten met deze tekst zullen gedrukt worden. Op deze biljetten zijn datum en uur van sluiting
en de datum van het besluit opengelaten. Bij sluiting
van de dooibarelen wordt u telefonisch op de hoogte
gebracht, waarna het bericht schriftelijk bevestigd zal
worden. U wordt verzocht op dat ogenblik de ontbrekende gegevens op de biljetten aan te vullen en
onmiddellijk over te gaan tot de aanplakking overeenkomstig artikel 58 van het Koninklijk Besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer.
Ik verzoek u de onderrichtingen stipt na te leven. Aan
de bestuurders van voertuigen en de andere belanghebbenden die er u mochten om verzoeken, gelieve
u, tussen het ogenblik waarop het sluitingsbericht u
zal bereiken en dit waarop de biljetten zijn aangeplakt,
alle nodige inlichtingen te verstrekken op grond van
het hiernavolgende besluit.
Voor de opening van de dooibarelen zal u op dezelfde wijze worden verwittigd. Op dat ogenblik zal u
over de daartoe vereiste aanplakbiljetten beschikken.
Hoogachtend,

Art. 3 - Gedurende dezelfde periode:
1. is alle verkeer verboden aan voertuigen op wielen
met luchtbanden, waarvan het gewicht in beladen
toestand hoger is dan 16 ton;
2. is de snelheid van voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het gewicht in beladen toestand
hoger is dan 8 ton, beperkt tot 50 km per uur.
Art. 4 - De bepalingen van artikel 3 zijn niet van toepassing op het verkeer op:
1. de gewestwegen met uitzondering van Anzegem N382C 'De Varent' waar het maximum toegelaten
gewicht beperkt is tot 10 ton;
2. de provinciewegen, met uitzondering van het hiernavermelde vak waarvoor het verbod wel geldt; op
de provincieweg Moerdijk-Leke: het vak dorp
Moere (km 2,450) Lappersfortstraat (km 6,778);
3. de gemeentewegen voorzien van cementbetonnen
rijstroken met een breedte van minstens 5 meter;
4. de gemeentewegen voorzien van koolwaterstofbindmiddelrijstroken met een breedte van minstens
6 meter;
5. de gedeelten van wegen waar de rijstrook volledig
tussen trottoirbanden is ingesloten.
Art. 5 - De bestuurders die met voertuigen onderweg
zijn op het ogenblik dat dit besluit wordt bekendgemaakt, mogen verder rijden tot in het centrum van de
dichtstbijgelegen gemeente of tot op de door een
bevoegd persoon aangewezen plaats.
Art. 6 - Niettegenstaande de verkeers- en snelheidsbeperking voorzien in dit besluit mogen de bestuurders slechts van de wegen gebruikmaken in zoverre
aan die wegen geen schade wordt toegebracht.
Met het oog hierop dienen zij desnoods een andere
reisweg te nemen om het gewicht en/of snelheid van
hun voertuig aan te passen.

De Gouverneur,
Paul BREYNE

Art. 7 - De overtredingen van dit besluit worden
gesanctioneerd met de straffen voorzien in artikel 29
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN,

Brugge ............................................... 2003

Gehoord de heer hoofdingenieur-directeur van de
provinciale technische dienst der wegen te Brugge en
het afdelingshoofd van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement leefmilieu en infrastructuur te Brugge;

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

BESLUIT:
Art. 1 - De dooibarelen zijn op alle wegen van de provincie gesloten vanaf .................................................................
.......................... om .......................... uur.
Art. 2 - Gedurende de sluitingstijd is alle verkeer verboden aan:
1. de voertuigen met aanhangwagens, andere dan
opleggers:
2. de voertuigen, (ook militaire) met banden, andere
dan lucht- of kussenbanden.
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Nr. 98 - Omzendbrief PLP 32 betreffende de werking van de politieraad en het politiecollege
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 19 november 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de Omzendbrief PLP 32 betreffende de werking van
de politieraad en het politiecollege.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 27 oktober 2003 (blz. 52147 tot en met 52149).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 99 - Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen
van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie - Interpretatie
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 19 november 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het
personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van
bestuurlijke politie - Interpretatie.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 10 oktober 2003 (blz. 49453 tot en met 49459).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 100 - Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij
opdrachten van bestuurlijke politie - Bijkomende
aanpassing van bijlage 1 betreffende de risicowedstrijden
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 19 november 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de Ministeriële richtlijn MFO-2bis betreffende het
personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van
bestuurlijke politie - Bijkomende aanpassing van bijlage 1 betreffende de risicowedstrijden.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 23 oktober 2003 (blz. 51701).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 101 - Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 30 oktober 2003
Griffie
Brugge, 20 november 2003
Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer U, overeenkomstig artikel 19 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht o
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22.02.1995,
de lijst van de besluiten van de provincieraad van
West-Vlaanderen dd. 30 oktober 2003 ter kennis te
brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

Lijst besluiten provincieraad van 30 oktober 2003
1. De raad heeft de definitieve eindteksten, in het
Frans en het Nederlands, van de samenwerkingsovereenkomst tussen het département du Nord en
de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.
2. De raad heeft het samenwerkingsprotocol tussen
de provincie West-Vlaanderen en de provincie
Bihor in Roemenië goedgekeurd.
3. De raad heeft het vernieuwde akkoord tussen de
provincie West-Vlaanderen en Suffolk goedgekeurd.
4. De raad heeft een lid in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) vervangen.
5. De raad heeft de 2de begrotingswijziging 2003
goedgekeurd.
6. De raad heeft de begrotingsrekening dienstjaar
2002 goedgekeurd.
7. De raad heeft de bestekken en de gunningswijze
(openbare aanbesteding) voor de realisatie van het
NME-bezoekerscentrum (hoeve Callewaert) in
het provinciedomein De Palingbeek te Ieper (Zillebeke) goedgekeurd van volgende loten:
lot 1: ruwbouw en afwerking, met raming ten
bedrage van 568.860,39 EUR, incl. BTW
lot 2: sanitair en verwarming, met raming ten
bedrage van 96.739,50 EUR, incl. BTW
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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lot 3: elektriciteit, met raming ten bedrage van
110.237,65 EUR, incl. BTW.
De raad heeft het bestek en de gunningswijze
(openbare aanbesteding) voor de opdracht inzake werken aan de loods voor domeinbeheer in het
provinciedomein De Palingbeek te Ieper (Zillebeke) - enig lot ruwbouw en afwerking - met
raming ten bedrage van 121.406,38 EUR, incl.
BTW - goedgekeurd.
De raad heeft het bestek en de gunningswijze
(algemene offerteaanvraag) voor de opdracht van
architectuur en technieken met leiding der werken van de renovatie van het dak en de zoldering
van de kerk en toren van het Groot seminarie te
Brugge, met raming ereloon ten bedrage van
120.000 EUR, goedgekeurd.
De raad heeft de bestekken en de gunningswijze
(openbare aanbesteding) voor de inrichting van
de derde verdieping PMMK-Oostende tot museumbibliotheek van volgende loten goedgekeurd:
lot 1: bouw en afwerking, met raming ten bedragen van 182.167,19 EUR, incl. BTW
lot 2: elektriciteit, met raming ten bedrage van
93.829,45 EUR, incl. BTW
lot 3: verwarming en ventilatie, met raming ten
bedrage van 64.074,22 EUR, incl. BTW
lot 4: dakrenovatie, met raming ten bedrage van
127.107,86 EUR, incl. BTW
lot 5: dakrenovatie HVAC, met raming ten bedrage van 314.045,22 EUR, incl. BTW
De raad heeft het bestek en de gunningswijze
(openbare aanbesteding) voor het inrichten van
oversteekplaatsen op de Komenseweg te Ieper provinciaal domein De Palingbeek, met raming
ten bedrage van 94.252,34 EUR (incl. BTW),
waarvan 65.637, 96 EUR ten laste van de provincie en 28.614,38 EUR ten laste van de stad
Ieper, goedgekeurd.
De raad heeft het bestek en gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de realisatie van een verbindingsweg op het domein Raversijde naar de
Kalkaertstraat, met raming ten bedrage van
333.514,95 EUR incl. BTW, goedgekeurd.
De raad heeft het bestek en de gunningswijze
(openbare aanbesteding) alsook van de specifieke financieringsovereenkomst voor het aanleggen van fietsvoorzieningen langs de Kasteelstraat
(gemeenteweg) te Zonnebeke (Geluveld), met
raming ten bedrage van 204.559,88 EUR (incl.
BTW) waarvan 115.140,48 EUR ten laste van de
provincie en 89.419,30 EUR ten laste van de
gemeente Zonnebeke, goedgekeurd.
De raad heeft het bestek en de gunningswijze
(openbare aanbesteding) alsook van de specifieke financieringsovereenkomst voor de aanleg van
een fietspad in de Randweg en spoorwegbedding
te Meulebeke, met raming ten bedrage van
225.000 EUR (incl. BTW), goedgekeurd.
De raad heeft de heer Stijn Couvreur aangeduid
als vertegenwoordiger namens de provincie voor

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

de buitengewone algemene vergaderingen van de
West-Vlaamse energie- en teledistributiemaatschappij (WVEM) op 24 november 2003 en heeft
machtiging verleend aan deze vertegenwoordiger
om namens de provincie West-Vlaanderen de
voorgestelde agendapunten goed te keuren
(inclusief statutenwijziging).
De raad heeft de heren Jean-Claude Laurent,
Danny Bossuyt en Gerard Naeyaert voorgedragen als lid van de raad van bestuur van de intercommunale WVEM.
De raad heeft de heer Jef Pollentier aangeduid als
vertegenwoordiger namens de provincie voor de
algemene vergadering van de intercommunale
kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) op
18 december 2003 en heeft machtiging verleend
aan deze vertegenwoordiger om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren (inclusief statutenwijziging).
De raad heeft de voordracht van de provincieraad
dd. 29 maart 2001 van mevrouw Hilde Veulemans
en Johan Kerckhof als lid van de raad van bestuur
van de intercommunale IKWV ingetrokken.
De raad heeft de heer Peter Roose aangeduid als
lid van de algemene vergadering van het Koningin Elisabethinstituut (KEI) ter vervanging van
de heer Gunter Pertry.
De raad heeft de schenking van de bibliotheken
met toneelwerken van het Algemeen WestVlaams Toneel en West-Vlaanderen Toneelbond
aanvaard.
De raad heeft het provinciaal reglement
betreffende de betoelaging van de erkende WestVlaamse leersecretariaten opgeheven.
De raad heeft akte genomen van het financieel
verslag 2001 en het actuarieel verslag 2002 pensioenverzekering OMOB.
De raad heeft Dominique Le Chanu als bijzonder rekenplichtige voor het cultuurcommunicatiecentrum TINCK aangesteld, ter vervanging
van de heer Dirk Demeyere en dit met ingang van
1 juli 2003
De raad heeft delegatie verleend aan de bestendige deputatie van het benoemingsrecht van
bepaalde categorieën van provinciepersoneel
voor wat het jaar 2004 betreft.
De raad heeft de verwerving van 46 a hooiland,
gelegen te Harelbeke, ter uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, mits de prijs van 11.500
EUR, goedgekeurd.
De raad heeft mevrouw Lizy Delheye op proef
benoemd tot medewerker ten behoeve van het
PMMK
De raad heeft mevrouw Nathalie Decrock op
proef benoemd tot medewerker ten behoeve van
de provinciale bibliotheek.
De raad heeft mevrouw Isabel lootens op proef
benoemd tot deskundige ten behoeve van de
dienst financiën (boekhouding).
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29. De raad heeft mevrouw Nancy Vanhoutte op
proef benoemd tot medewerker ten behoeve van
de dienst welzijn.
30. De raad heeft mevrouw Anouk Vanrafelghem
bevorderd tot de graad van adjunct-adviseur ten
behoeve van de dienst financiën.
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Nr. 102 - Lijst van de geselecteerde thema's in het
kader van het provinciaal reglement betreffende
de bevordering van het West-Vlaamse wetenschappelijk onderzoek
Brugge, 20 november 2003
Mevrouwen,
Mijne heren,

Vanuit de dienst Milieu, Ruimtelijke Ordening en
Natuur

In uitvoering van art. 117 van de provinciewet en van
artikel 5 § 3 van het provinciaal reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek wordt de lijst van de geselecteerde
thema's bekend gemaakt.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Provinciaal reglement betreffende de bevordering
van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek: geselecteerde thema's
Vanuit de dienst overheidsopdrachten
1. Onderzoek naar de juiste bouwperiode van de
Schuur Ter Doest uitgaande van de volgende elementen:
- bouwkundig wordt die schuur gedateerd rond
1275
- recent dendrologisch (houtwerk) onderzoek
komt uit op een datum van 1375 (dus 100 jaar
later).
2. Juridisch - historisch onderzoek naar de wettelijke
eigendom van de St. Salvatorskathedraal te Brugge.
Vanuit de archiefdienst
1. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming
betreffende de toezichtsopdrachten in het WestVlaams provinciaal archief en de archieven van
COO's/OCMW's, en voorstellen ter bewaring of
vernietiging van dossiers.
2. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming
betreffende de toezichtsopdrachten in het WestVlaams provinciaal archief en de archieven van de
kerkfabrieken, en voorstellen ter bewaring of vernietiging van dossiers.
3. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming
betreffende de toezichtsopdrachten in het WestVlaams provinciaal archief en de archieven van
polders en wateringen, en voorstellen ter bewaring
of vernietiging van dossers.
4. Analyse van de taakstelling en de documentenvorming in de 19 de - eeuwse West-Vlaamse provinciale afdelingen die de materie "onderwijs" behandelen.
5. Onderzoek naar de gebruikers van de georganiseerde archiefdiensten (openbare en private) in
West-Vlaanderen.
6. Onderzoek en doorlichting van de bestaande
archiefopleidingen en de relevantie ervan om goed
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opgeleide archivarissen in West-Vlaanderen aan te
trekken.
7. Onderzoek naar de noden in West-Vlaanderen op
het vlak van preservering en conservering en de
wenselijkheids een gezamenlijke (provinciale?)
conserveringsaanpak op te starten.

1. Uitwerken van de maatregelen en acties vermeld
in het Provinciaal Ruimtelijk Sructuurplan WestVlaanderen (hieruit kunnen verschillende thesisonderwerpen gehaald worden).
2. Intern milieuzorgbeleid van de provincie: doorlichting van de bestaande lijst voor kantoorbenodigdheden op milieuvriendelijkheid op te komen
tot een meer milieuverantwoorde aankooplijst.
3. Doorlichting van de West-Vlaamse milieuraden op
samenstelling en werking.
4. Peiling naar de organisatie van de inzameling van
groenafval in West-Vlaanderen met het oog op de
uitwerking van de optimalisatievoorstellen vanuit
de provincie.
5. Uitwerking van een systeem voor opvolging van
de gemeentelijke milieujaarprogramma's: in het
bijzonder met de bedoeling pioniers te detecteren
die als voorbeeld kunnen dienen voor andere
gemeenten.
6. Consequentie-analyse en toetsing aan de Vlaamse
modellen van de gemeentelijke politiereglementen
rond afvalinzameling.
Vanuit de dienst Welzijn
1. Het jeugdwerk in West-Vlaanderen, vanuit een
inclusieve opstelling ten aanzien van het doelpubliek. Omschrijving van de begrippen en de verschillende visies op de problematiek (van uitsluiting, integratie en inclusie); inventarisatie van de
bestaande initiatieven: opstellen van een missie en
mogelijk actieplan in het kader van een provinciaal beleid inzake inclusief jeugdwerk.
2. Gezondheid
Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van
een geïntegreerde campagne omtrent borstklierkanker- en baarmoederhalskankeropsporing met
opdracht- en taakomschrijving van de provinciale
en lokale besturen.
Vanuit het Provinciaal Maritiem Instituut
1. Studie omtrent de ontstaansgeschiedenis van het
zeevisserijonderwijs in de verschillende scholen
die uiteindelijk leidde tot het ontstaan van het Provinciaal Maritiem Instituut.
Vanuit het Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst
Vanuit de dienst PMMK-Bibliotheek
- Onderzoek naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van kunstpublicaties. Inventarisatie van de
richtlijnen hierover binnen de bestaande standaards
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en de wijze waarop het West-Vlaamse bibliotheeknetwerk zich hiertoe verhoud. Vergelijking met
internationale toepassingen en catalogiseringsprojecten door kunstbibliotheekverenigingen.
Studie naar de formele en inhoudelijke ontsluiting
van de ephemera (invitatiekaarten en brochures)collectie van de PMMK-Bibliotheek. Theoretische
en praktisch overzicht van de bestaande praktijken
ivm het catalogiseren van ephemera, zowel op
Vlaams als op internatonaal niveau. Andere termen
voor ephemera: artist files, vertical records.
Studie naar de conservering en digitalisering van de
aanwezige knipselarchieven uit de PMMK-Bibliotheek (o.a. familie Permeke, W. Van den Bussche).
Studie naar de conservering, opslag en ontsluiting
(digitalisering?) van de kunstenaarsboeken uit de
collectie van de PMMK-Bibliotheek.
Onderzoek naar thema's van algemene formele en
inhoudelijke ontsluiting van kunstpublicaties, met
name naar het catalogiseren van veilingcatalogi, de
hoofdwoordtoekenning bij tentoonstellingscatalogi
en kunstenaarsmonografieën, de vermelding van
uitgebreide opzoekbare tentoonstellingsgegevens,
de ontwikkeling en implementatie van de AAT door
kunstbibliotheken in West-Vlaanderen, etc.
Onderzoek naar het relevant gebruik van metadata
(Open Archives, Dublin Core) door een museum,
met geïntegreerd gebruik door collectieregistratie
en museumbibliotheek.
Onderzoek naar het gebruik van digitale informatiedragers in een kunstbibliotheek. De voor- en
nadelen, inzicht in de benodigde infrastructuur, een
inventarisatie van de bestaande digitale kunstnaslagwerken in kunstbibliotheken in West-Vlaanderen, mogelijke samenwerking tussen bestaande
instellingen bij het gebruik van dergelijke naslagwerken.
Onderzoek naar de acquisitieproblematiek van
kunstbibliotheken, onder meer over de ruilproblematiek door museale kunstbibliotheken.
Onderzoek naar de mogelijkheden om de videocollectie van de PMMK-Bibliotheek ter beschikking te
stellen van het publiek in de bibliotheek.
Onderzoek naar de verdere toepassing van bibliografische software voor het inlichtingenwerk binnen de PMMK-Bibliotheek en het wetenschappelijk onderzoek binnen het museum.
Onderzoek naar elektronische kunsttijdschriften
met het oog op collectievorming voor de PMMKBibliotheek. Inventaris van de problematiek: welke
art e-journals zijn er op de markt, wat is hun relevantie voor een museale kunstbibliotheek, wat zijn
de kosten, wie heeft wat, verdelers, ontsluitingsmogelijkheden, indexering in databanken, etc.
Behoefteonderzoek naar de nood aan kunstinformatie in West-Vlaanderen. Daarnaast ook een
inventaris van het aanbod, de wijze van ontsluiting,
de graad van openbaarheid, de wijze van collectievorming, de bereidheid tot mogelijke samenwerking.
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- Onderzoek naar de integratie van bestaande databasesystemen in de museale administratie van het
PMMK met het oog op een geïntegreerd document
management systeem.
- Onderzoek naar de ontsluiting van de fondsen en de
aanwezige extreme archieven in het PMMK door
middel van EAD (Encoded Archival Description).
Met daarbij een inventaris van de mogelijkheden
van deze standaards voor het geïntegreerd ontsluiten van kunstinformatie en een overzicht van de
bestaande expertise in Vlaanderen.
- Onderzoek naar de mogelijkheden om op basis van
open source software een linking portal te creëren
voor de subwebsite van de PMMK-Bibliotheek.
- Studie van de archiefproblematiek van een museum
van moderne kunst. Overgang dynamisch naar statisch archief, de status van documentair
(kunst)materiaal binnen dergelijk archief, literatuurstudie over museale kunstarchieven, de mogelijkheden van digitalisering van het beeldmateriaal
binnen dergelijk archief, etc.
- Onderzoek naar de copyrightproblematiek binnen
het museum. Inventaris van de bestaande praktijken
in België, de bestaande overkoepelende initatieven,
de evolutie van de problematiek van copyrightcopyleft, het samenstellen van een algemene handleiding voor intern gebruik.
Vanuit de dienst Publiekswerking
- Onderzoek naar het gebruik van educatieve publicaties bij het museumbezoek. Inventarisatie van de
bestaande initiatieven in Vlaanderen en Nederland,
de diverse invalshoeken en visies en de mate waarin ze afgestemd zijn op de leerdoelstellingen van het
onderwijs.
- Onderzoek naar het museumbezoek bij kleuters.
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het
gebied van educatieve werking voor kleuters in
Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de
bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen
van een pedagogisch onderbouwde methodiek om
deze doelgroep te bereiken. Onderzoek naar de
meerwaarde van een museumbezoek voor kleuters.
- Onderzoek naar het museumbezoek bij jongeren
van 13 tot 18 jaar. Inventarisatie van de bestaande
initiatieven op het gebied van educatieve werking
voor jongeren in Vlaanderen en Nederland. In kaart
brengen van de bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om deze doelgroep te bereiken.
- Onderzoek naar educatieve initiatieven voor blinden en slechtzienden. Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen
en Nederland. In kaart brengen van de bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een
pedagogisch onderbouwde methodiek om deze
doelgroep te bereiken.
- Onderzoek naar educatieve initiatieven voor mentaal gehandicapten. Inventarisatie van de bestaande
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initiatieven op het gebied van educatieve werking
voor mentaal gehandicapten in Vlaanderen en
Nederland. In kaart brengen van de bezoekerscijfers
van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om deze doelgroep
te bereiken.
- Hoe kan het aanbod aan educatieve initiatieven in
West-Vlaamse musea op elkaar afgestemd worden?
- Onderzoek hoe de leerdoelstellingen van het onderwijs kunnen worden ingevuld in de publiekswerking
van een kunstmuseum, zowel m.b.t. muzische vorming als vakoverschrijdend.
- Onderzoek naar specifieke educatieve initiatieven
in kunstmusea: filosoferen met kinderen, jeugdateliers en workshops, wandelvoordrachten voor volwassenen, museumkoffer, werkbladen...
Doelstellingen, methodiek, bereikte resultaten,
inventarisatie van het gebruik en de mate waarin ze
afgestemd zijn op de leerdoelstellingen van het
onderwijs.
Vanuit de dienst Behoud en beheer
- Studie van de basisregistratie van de museumcollectie en onderzoek naar de mogelijkheden tot verdere uitbreiding bruiklenen, standplaatsregistratie,
(...)
- Ontwikkelen van een informatiesysteem ter ondersteuning van collectiebeheer (met betrekking op de
conditieregistratie)
- Analyse van bepaalde aspecten van de preventieve
conservering (zoals bijv. klimaat, depot) en onderzoek naar mogelijke aanpassingen en verbeteringen
- Kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek
(en evt. behandeling) naar ensembles van werken
van een bepaald kunstenaar of "stroming" aanwezig in de collectie van het museum.
Vanuit de dienst cultuur
1. Studie met betrekking tot amateurpodiumkunsten
in West-Vlaanderen
2. Uitwerken van een educatief project voor een
West-Vlaams museum
3. Studie van de brieven van West-Vlaamse missionarissen aan Guido Gezelle (brieven in het fonds
van de bibliotheken).
4. Studie van het specifiek West-Vlaams karakter en
invloed van de levensomgeving op het werk van
een aantal West-Vlaamse auteurs zoals Gustaaf
Vermeersch, F.R. Boschvogel, André Demedts,
Fred Germonprez en Jaak Stervelynck.
5. Studie omtrent de pers in West-Vlaanderen
(bepaalde periodes kunnen vooropgesteld worden bv. het interbellum)
6. Studies in verband met het verenigingsleven in
West-Vlaanderen, gedurende bepaalde periodes
in het verleden, of eventueel hedendaagse toestand: dit kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld het
subsidiëringsbeleid van het Provinciebestuur.
7. Studies over de iconografie aanwezig in het provinciaal bibliotheek en cultuurarchief
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8. Studie in verband met de promotie van de provinciale bibliotheek en cultuurarchief: hoe kan
een gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek zich verkopen naar het geïnteresseerde
publiek en welke initiatieven kunnen genomen
worden om zoveel mogelijk lezers te gebruiken.
9. Evolutie van de informatiedragers van het
geschreven en gedrukte woord naar elektronische
gegevensdatabanken en de gevolgen daarvan voor
het permanent bewaren en kunnen raadplegen van
de elektronische gegevens en de gevolgen naar de
collectievorming toe
10. De 19de eeuwse restauratie van de sint-Medarduskerk in Wervik (gebruik makend van de aanwezige plannen en eventueel klasseren ervan)
11. Analyse van het trefwoordensysteem in de PBC
en uitwerking van een model van thesaurus voor
ontsluiting van de geschiedenis van West-Vlaanderen
12. Onderzoek naar de representativiteit van het culturele aanbod in de culturele centra in WestVlaanderen. Zijn er op programmatorisch vlak
nog witte vlekken die niet ingevuld zijn? M.a.w.
wat mis je als je enkel in West-vlaanderen blijft?
Profilering van de cultuurcentra in West-Vlaanderen: welke centra zijn in West-Vlaanderen in
wat gespecialiseerd? Hieraan gekoppeld "zin of
onzin van profilering" vanuit de vraagzijde, vanuit de aanbodzijde.
13. Onderzoek naar bezoekersprofielen van de verschillende West-Vlaamse instellingen (musea,
culturele centra, ...)
14. Studies over een bepaald West-Vlaams architect,
schrijver, kunstenaar, instellingen, netwerk,...
15. Edities van documenten die belangrijk zijn voor
de West-Vlaamse geschiedenis
16. Studie naar de geschiedenis van de Provinciale
Commissie voor Monumenten en Landschappen
(best te beperken tot bepaalde tijdsperiodes)
17. Verzamelbeleid
- Hoe kan het verzamelbeleid van West-Vlaamse
musea op elkaar afgestemd worden (eventueel
gegroepeerd per onderwerp)?
- Specifieke problematiek landbouwmusea: onderzoek naar rationalisering en afstemming van
de landbouwcollecties in West-Vlaanderen.
18. Onderzoek en inventarisatie
- Wetenschappelijk onderzoek van bepaalde
deelcollecties in West-Vlaamse musea (historisch, kunsthistorisch, volkskundig,...)
- Onderzoek naar een mogelijke expertenpool
van registrators die achterstanden van registratie in musea aanpakken
- Diverse inventarissen van musea in netwerk
brengen om gegevensuitwisseling mogelijk te
maken
- Onderzoek hoe digitale inventarissen in musea
kunnen omsloten worden voor publiek
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19. Conservering
- Onderzoek naar mogelijke regionale erfgoeddepots in West-Vlaanderen
- Onderzoek naar betere beveiliging in WestVlaase musea
20. Publiekswerking
- Screening van educatieve werking in WestVlaamse musea (of bepaalde deelregio's of
bepaalde onderwerpen)
- Onderzoek hoe de educatieve werking in musea
kan worden verbeterd en afgestemd op het
onderwijs
- Publieksonderzoek in West-Vlaamse musea
(aanvullend op dat van de Vlaamse Gemeenschap)
- Invloed op het kusttoerisme of toerisme in algemeen op het museumbezoek
21. Beheer en management
- Onderzoek naar structurele samenwerkingsverbanden onder musea (juridisch, cultureel, toeristisch,...)
- Aandeel en rol van het vrijwilligerswerk in
West-Vlaamse musea
- Mogelijke stimulerende rol van vriendenkringen in West-Vlaamse musea
- Overzicht van erfgoed in West-Vlaanderen
- Culturele biografie schrijven van bepaalde
West-Vlaamse regio's aan de hand van het erfgoed (naar analogie van de 'Verbeelding van de
Westhoek)
- Mogelijkheden en beleidsopties voor het WestVlaams erfgoedbeleid
22. Openbaar bibliotheekwerk
Gezien de Provincie West-Vlaanderen vanaf
01.01.03 verantwoordelijk is voor het streekgericht bibliotheekwerk is de behandeling van volgende onderwerpen interessant:
a. Doelgroepenwerking (eventueel te beperken
tot een bepaalde doelgroep bv. laaggeschoolden)
- Onderzoek naar de doelgroepenwerking in
de West-Vlaamse bibliotheken
- Het ontwikkelen van methodieken voor bibliotheken om specifieke doelgroepen te bereiken
- Onderzoek naar de nood aan specifiek bibliotheekvoorzieningen voor minder mobiele
personen, langdurig zieken en personen die
verblijven in rust- en verzorgingstehuizen,
ziekenhuizen, gevangenissen
b. Bibliotheekgebruik (eventueel op te splitsen
naar soort bibliotheek: openbare,wetenschappelijken, schoolbibliotheek,...)
- Onderzoek naar het profiel van de (niet-)
gebruiker in de West-Vlaamse bibliotheken
- Onderzoek naar de klantentevredenheid in de
West-Vlaamse bibliotheken
- Onderzoek naar de spreiding, de bereikbaarheid en het gebruik van het bibliotheekaanbod in West-Vlaamse bibliotheken
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c. Bibliotheekmanagement
- Ontwikkelen van een management informatiesysteem ter ondersteuning van het bibliotheekbeheer
- Ontwikkelen van indicatoren om het bibliotheekverkeer te optimaliseren
- Onderzoek naar de vormingsnood van en het
vormingsaanbod voor bibliotheekpersoneel
in de West-Vlaamse openbare bibliotheken
- Onderzoek naar de mogelijkheden om gespecialiseerde medewerkers (expertenpool) aan
te bieden aan de West-Vlaamse openbare
bibliotheken
- Onderzoek naar de mogelijkheden om bibliotheekmedewerkers (vervangingspool) aan
te bieden bij (tijdelijke, onverwachte,...) personeelstekorten in de West-Vlaamse openbare bibliotheken
d. Collectiemanagement
- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting
van het documentair erfgoed in de WestVlaamse bibliotheken
- Onderzoek naar de mogelijkheden van collectieafspraken tussen West-Vlaamse bibliotheken
- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting
van culturele informatie in de West-Vlaamse
bibliotheken
e. Bibliotheeksamenwerking
- Onderzoek naar de methodieken/ modellen/
structuren om de samenwerking tussen bibliotheken te bevorderen (eventueel uit te breiden naar samenwerking met andere culturele, educatieve, maatschappelijke actoren)
23. Studie omtrent
- het aanbod van het audiovisueel materiaal, in
hoeverre voldoet dit aan de doelstelling van de
uitleendienst en beantwoordt dit aan de noden
van de klant, zowel in kwaliteit als in kwantiteit
- de manier van werken (reserveren, uitlenen,
terugbrengen, betalen,...) van de uitleenposten
- naambekendheid, welk beeld heeft de klant van
de uitleendienst
Vanuit IT
1. Onderzoek en analyse van beschikbare glasvezelverbindingen door data-en telecommunicatie op
het grondgebied van West-Vlaanderen.
Probleemstelling:
In de voorbije jaren werden door verschillende al
dan niet openbare instellingen glasvezelkabels
aangelegd onafhankelijk van elkaar. Er kan een
overcapaciteit worden vermoed die nuttig zou kunnen aangewend worden voor data- en telecommunictie van publieke en private instellingen.
Doelstelling:
Inventarisatie van beschikbare glasvezelverbindingen voor data- en telecommunicatie op het grondgebied van West-Vlaanderen (ligging, beschikbare
capaciteit, gebruiksvoorwaarden) en analyse van
het aanbod.
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Beoogd resultaat:
GIS-ondersteunde databank van beschikbare glasvezelverbindingen voor data- en telecommunicatie op het grondgebied van West-Vlaanderen.
Vanuit de dienst pers en communictie
1. Analyse van de aanwezigheid van het provinciebestuur in de media
2. Usability: analyse van de gebruiksvriendelijkheid
van de webcommunicatie (internet/intranet) van de
provincie
3. Gebruik van webcommunicatie in gemeenten in
West-Vlaanderen (opvolging van vroeger onderzoek door Jo Steyaert - maar niet meer up-to-date)
4. Net-marketing: communicatieplan voor de promotie van de provinciale website
5. Onderzoek (intern/extern) naar de mogelijkheid
voor het aanbieden van geïtegreerde publieke
dienstverlening via internet: analyse van het dienstenassortiment
Vanuit de dienst Externe relaties, Europese Programma's en Gebiedswerking
1. 'Gebiedsgerichte werking in de praktijk'
- beschrijving van een aantal concrete cases in
West-Vlaanderen
- moeilijkheden en voordelen
- beschouwingen op het vlak van draagvlak voor
en door GGW
- beschouwingen op het vlak van politieke legitimatie
2. 'De immobiliënmarkt aan de kust'
- beschrijving
- aandachtspunten
druk op de woningmarkt voor de permanente
kustbewoners
klasseringsbeleid met voor- en nadelen
de instelling van beschermde 'hotelzones'
3. 'Begrip 'ruimtelijke kwaliteit' in de praktijk'
- hoe toegepast?
- rol van de Vlaamse Bouwmeester
- aandacht voor participatie?
- mogelijkheden tot afdwingbaarheid in het kader
van vergunningsverlening
4. 'Leefbaarheid in West-Europese kustregio's'
- ondezoek naar de oorzaken van de lagere sterfteleeftijd in kustregio's in Zuid-Engeland,
Vlaanderen en Frankrijk
5. Onderzoekswerk-studiewerk omtrent het samenwerkingsplatform tussen West-Vlaanderen en
Duinkerke
6. De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de
provincie West-Vlaanderen met de nieuwe toegetreden Europese lidstaten.
7. Toekomst van de visserijsector
8. Vergelijkende studie van standpunt/attitude/
maatregelen t.o.v. klimaatverandering van verschillende Europese landen
9. Toestand en evolutie van onderwijs nederlands
in Noord-Frankrijk
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10. Twintig jaar decentralisatie in Frankrijk
11. Leegstaande hoevegebouwen bedrijfsruimtes
- Inventarisatie van leegstaande hoevegebouwen
en bedrijfsruimtes: wat is de situatie vandaag,
wat zijn de prognoses voor de toekomst?
- Wat zijn de mogelijkheden voor hergebruik van
deze gebouwen?
12. Streekidentiteit
- Wat is een streek, wat maakt de identiteit uit van
een streek, wat zijn de bepalende elementen
- Case: een plattelandsregio uit West-Vlaanderen
wordt als case onderzocht: uiteindelijke opmaak
van een streektypologie, die kan gehanteerd
worden bij nieuwe projecten en uitdagingen
13. Bedrijventerreinen op het platteland
- Doorlichting van de bestaande terreinen. Welke
evolutie maakten deze terreinen door: klopt het
resultaat met wat vooropgesteld werd? Welk
soort terreinen zitten op die terreinen?
- Wat leert ons die doorlichting, vooral naar nieuwe terreinen toe, wat zijn de knelpunten, mogelijke oplossingen,...
14. Inventaris van slapende gronden in West-Vlaanderen, of deelregio
- Hoe groot is het aanbod van onbenutte gronden,
waar liggen ze, wie is eigenaar, wat zijn de plannen ermee?
15. Studie rond de geschiedenis van oude scheepswerven in West-Vlaanderen: inventarisatie, evolutiebeschrijvingen in (eventueel) actuele mogelijkheden rond gebruik (bijvoorbeeld voor renovatie van authentieke schepen) en ontsluiting voor
het publiek: ook de technische aspecten zouden
kunnen behandeld worden: hoe werkte het allemaal of bijvoorbeeld hoe functioneerde de sector
(georganiseerd,
concurrentie,
economisch
belang, ...)
16. Studie rond de geschiedenis (of bepaalde periode(s) uit die geschiedenis) van de visserij aan de
West-Vlaamse kust (strandvisserij en zeevisserij)
Vanuit Westtoer
1. Publieks- en tevredenheidsonderzoek bij gebruikers van recreatieve routes is West-Vlaanderen
(fietsroutes, wandelpaden, ruiterroutes)
2. Publieksonderzoek bij gebruikers van streek websites voor toerisme in West-Vlaanderen
3. Onderzoek naar één of ander aspect van openluchtrecreatief gedrag van de West-Vlaamse
bevolking
4. Onderzoek bij tweede verblijvers aan de kust
omtrent frequentie van gebruik van tweede verblijven, evaluatie van het kustproduct, verwachtingen
5. Plattelandstoerisme: onderzoek naar segmenten
van kwaliteitszorg en labeling in andere landen
6. Publieks- en tevredenheidsonderzoek bij bezoekers van provinciale domeinen
7. Publieksonderzoek bij gebruikers van onthaalinfrastructuur in West-Vlaanderen
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8. Onderzoek omtrent typische West-Vlaamse
streekgerechten (verschillend van streekprodukten)
9. Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan (internationale)
beurzen in de Leiestreek
10. Tevredenheidsonderzoek bij deelnemers aan passagiersboottochten in de Leiestreek
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Nr. 103 - Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen.
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december
1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000. Nieuwe kandidaturen (aanvulling)
Procoro
Brugge, 20 november 2003
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 12 november 2003, houdende aanvulling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen
belast worden met het opmaken van ontwerpplannen
van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal
van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april
1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999,11 augustus 1999,
22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari
2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20
december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001,
27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003,
6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei
2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober
2003.

1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart
2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000,
7 februari 2001, 21 maart 2001, en 27 juni 2001 en
19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003,
20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003, 19 juni
2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register
van personen die kunnen belast worden met het
opmaken van ontwerpplannen van aanleg;
Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht
in zitting van 6 november 2003 m.b.t. de in het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke pesoon;
BESLUIT:
Art. 1 - Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld:
1. Publiekrechtelijke personen
Stad Wervik - Sint-Maartensplein 16 - 8940 Wervik
° Mevrouw Goedroen Desmet
Art. 2 - De opname op de lijst geldt vanaf de datum
van mijn besluit.
Brugge, 13 november 2003
De Gouverneur,
Paul BREYNE

Hoogachtend,
De Gouverneur
Paul BREYNE
Openbaar register van personen die kunnen belast
worden met het opmaken van ontwerpplannen
(Nieuwe kandidaturen - aanvulling)
DE GOUVERNEUR,
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998,
18 mei 1999 en 26 april 2000;
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 oktober 1998,
16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999,
9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 1999, 14 juni
1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november
1999, 14 januari 2000, 25 februari 2000, 4 en 25 april
2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart
2001, 28 mei 2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003,
13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 juni
2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003 gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk op 2
september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998,
20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september
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Nr 104 - Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in WestVlaanderen
Archiefdienst AD/2003/639-D-28
Brugge, 20 november 2003

Deputatie, na advies van de provinciale Archiefcommissie, een subsidie verlenen om het lokale archiefbeheer gemeentelijk of intergemeentelijk op te starten en te organiseren;
Art. 2 - Definities

Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring
van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen

- Archiefbeheer is het daadwerkelijk verrichten van
werkzaamheden om een goede bewaring, ontsluiting en terbeschikkingstelling van archiefdocmenten te bewerkstellligen en dit onder toezicht van de
archiefzorgdragers, met name het college van burgemeester en schepenen of de colleges van burgemeester en schepenen (bij de optie intergemeentelijke archiefdienst), de OCMW-secretaris, de secretaris van de kerkraad en de griffier van de polder of
watering.
- Lokaal archiefbeheer betreft alle overheidsarchieven die in een gemeentelijke omschrijving kunnen
voorkomen: het gemeentearchief zelf, het OCMWarchief, de archieven van kerkfabrieken en de
archieven van polders en wateringen. Facultatief
kan het ook particuliere archieven (van bedrijven,
privé-personen, vzw's, enz.) en documentatie van
gemeentelijke aard betreffen.
- Een intergemeentelijke archiefdienst is een dienst
met of zonder rechtspersoonlijkheid die ontstaat
wanneer twee of meer gemeenten en/of andere
openbare rechtspersonen in toepassing van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking een overeenkomst of een oprichtingsakte
afsluiten om de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven lokale archiefzorg gezamenlijk te organiseren. In de overeenkomst of de oprichtingsakte
wordt de wijze waarop de archiefzorg door de zorgdragers kan uitgeoefend worden, uitdrukkelijk vastgelegd. Een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid wordt interlokale vereniging
genoemd; een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid wordt projectvereniging, dienstverlenende vereniging of opdrachtgevende vereniging
genoemd. (Gewijzigd bij beslissing Provincieraad
dd. 27.03.2003).
- Bij beheersoverdracht worden lokale archieven
(OCMW-archief, archieven van kerkfabrieken of
archieven van polders en wateringen)tegen vergoeding onder het beheer van en gemeentelijke of intergemeentelijke archiefdienst geplaatst. In de overdrachtsakkoorden wordt de wijze waarop de
archiefzorg kan uitgeoefend worden, uitdrukkelijk
vastgelegd.
- De Gemeentelijke of intergemeentelijke archivaris
is een ambtenaar die voltijds of halftijds vrijgesteld,
belast wordt met het lokale archiefbeheer in één of
meerdere gemeenten.

Algemeenheden

Subsidiëring

Art. 1 - Binnen de perken van het daartoe door de
Provincieraad op de begroting van de Provincie WestVlaanderen ingeschreven krediet kan de Bestendige

Art. 3 - De subsidie wordt in principe voor drie opeenvolgende jaren toegekend, te rekenen vanaf het eerste volledige kalenderjaar na de oprichting van de
gemeentelijke of intergemeentelijke archiefdienst. Ze

Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
Aan de Kerkfabrieken,
Aan de Polders en Wateringen,
Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring
van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen
Beslissing van de Provincieraad dd. 30 oktober 1997,
gewijzigd bij beslissing van de Provincieraad dd. 30
maart 2000 en 27 maart 2003;
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegende dat het lokaal archiefbeheer in de provincie West-Vlaanderen kan verbeterd worden;
Overwegende dat goed archiefbeheer bijdraagt tot een
efficiënt en doelmatig beleid in de gemeente, de
OCMW's, de kerkfabrieken, de polders en de wateringen;
Overwegende dat lokale archieven en documenten
omwille van hun culturele en wetenschappelijke
waarde bescherming verdienen;
Overwegende dat samenwerking tussen de lokale
archieven en het Provinciebestuur, en meer concreet
bewaringsafspraken geldbesparend kunnen zijn;
Gelet op de Archiefwet van 24 juni 1955 en de daarbij aansluitende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op artikel 65 van de Provincieweg;
Gelet op het advies van de provinciale Archiefcommissie;
BESLUIT:
Art 1 - Het 'provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen' dat als bijlage bij dit besluit gevoegd is, wordt
goedgekeurd.
Art 2 - Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1998;
Brugge, 30 oktober 1997
De Provinciegriffier,
De Voorzitter,
(get.) H. OST
(get.) H. d'UDEKEM d'ACOZ
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omvat een substantiële ondersteuning van de loonkost
voor de gemeentelijke of intergemeentelijke archivaris, die toegekend kan worden aan het betrokken
gemeentebestuur of de gemeentebesturen (bij de optie
intergemeentelijke archiefdienst) en een ondersteuning van de algemene kosten na archiefbeheersoverdracht door OCMW's, kerkfabrieken, polders of wateringen, die enkel toegekend kan worden aan deze laatste overdragende besturen.
Art. 4 - De jaarlijkse subsidie bedraagt ten hoogste
50 % van de brutowedde van de gemeentelijke archivaris of ten hoogste 55% wanneer de archivaris over
een universitair diploma beschikt; en dit tot een maximaal bedrag van 12.395 euro. Wanneer de archivaris
voor minstens 20% van zijn werktijd niet-gemeentelijke openbare lokale archieven beheert of wanneer
de archivaris intergemeentelijk bedrijvig is, bedraagt
de jaarlijkse subsidie ten hoogste 60% van de brutowedde; en dit tot een maximaal bedrag van 14.875
euro. Na archiefoverdracht aan gemeentelijke of
intergemeentelijke archiefdiensten van OCMWarchieven, archieven van kerkfabrieken, archieven
van polders en van wateringen kunnen ook de algemene archiveringskosten gesubsidieerd worden.
Deze archiveringskosten hebben enkel betrekking op
uitgaven ingeschreven op de gewone begrotingen van
de overheden die een archiefoverdracht verricht hebben. De subsidiëring van de archiveringskosten kan
evenwel voor alle archiefoverdragende overheden
samen nooit meer dan 10% van de weddesubsidie
voor de gemeentelijke of intergemeentelijke archivaris bedragen. De gemeentelijk of intergemeentelijke
archivaris dient nieuw aangeworven te worden of voor
het eerst te worden belast met archiveringstaken. Een
voorlopige berekening van de subsidie geschiedt op
basis van de geraamde jaarlijkse kosten zoals uit het
aanvraagformulier blijkt. (Gewijzigd bij beslissing
Provincieraad dd. 30.03.2000 en 27.03.2003)

-

-

Voorwaarden
Art. 5 - De subsidie wordt door de Bestendige Deputatie verleend onder navolgende voorwaarden.
- De gemeentelijke of intergemeentelijke archiefdienst is openbaar en toegankelijk. Daartoe worden
openingsuren vastgelegd en leeszaalfaciliteiten
voorzien.
- Er is zeker één voltijds of halftijds ambtenaar belast
met het archiefbeheer. Deze ambtenaar beschikt
over een basisdiploma en heeft met vrucht een specifieke archiefopleiding gevolgd. Zowel diploma als
opleiding moeten aanvaard zijn door de Bestendige
Deputatie. De keuzemodule 'archiefbeheer' van de
School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen
wordt, indien volledig en met vrucht gevolgd, door
de Bestendige Deputatie aanvaard. (Gewijzigd bij
beslissing provincieraad dd. 30.03.2000).
- Gedurende de drie gesubsidieerde jaren worden op
de gemeentelijke begroting(en) voldoende middelen ingeschreven om - rekening houdend met de
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-

financiële inbreng van OCMW, kerkfabriek, polder
of watering - samen met de provinciale subsidie een
goed archiefbeheer en een degelijk functionerende
archiefdienst te organiseren. Bewijs hiervan wordt
elk jaar opnieuw geleverd door voor 30 september
volgend op een subsidiëringsjaar een jaarverslag en
een gedetailleerde afrekening van inkomsten en uitgaven die verband houden met de archiefdienst
(voor wedden, inrichting van de lokalen, materiële
verzorging, werkingsmiddelen, enz.) - zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 14 november 1983
- aan het Provinciebestuur voor te leggen. Ook moet
het aan elke daartoe door het provinciebestuur
gemachtigde steeds toegelaten zijn om ter plaatse
de aanwending van de subsidie te controleren.
(Gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd.
30.03.2000)
Na de subsidiëringsperiode van drie jaar worden
voldoende middelen voorzien om de continuïteit
van het archiefbeheer en de archiefdienst te waarborgen. Daartoe blijven alle subsidiëringsvoorwaarden tot tien jaar na de laatste uitbetaling van
kracht. Bewijs van de continuïteit kan geleverd worden door een jaarlijks werkingsverslag voor te leggen aan het Provinciebestuur.
OCMW's, kerkfabrieken, polders en wateringen
leggen gedurende de drie gesubsidieerde jaren
bewijsstukken voor van alle subsidieerbare kosten.
Participerende gemeenten in een intergemeentelijke archiefdienst zijn verplicht in toepassing van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking overeenkomsten of oprichtingsakten af te sluiten. Gemeenten die OCMW-archief, archief van
kerkfabrieken, of archief van polders en wateringen
opnemen, zijn gehouden overdrachtsakkoorden af
te sluiten. Over de samenwerkingsakkoorden, oprichtingsakten en overdrachtsakkoorden wordt
steeds het advies van de Algemeen Rijksarchivaris
ingewonnen. (Gewijzigd bij beslissing provincieraad dd. 27.03.2003).
Bij niet-naleving van de voorwaarden kan de Provincie de subsidies terugvorderen en eventuele nog
voorziene subsidies opschorten.

Procedure
Art. 6 - De kandiderende gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken, polders en wateringen kunnen eenmalig
een aanvraagformulier bekomen bij Provinciebestuur
West-Vlaanderen - Archiefdienst, Koning Leopold
III-laan 41 te 8200 Sint-Andries. Voor 1 oktober van
het jaar dat de effectieve subsidiëring voorafgaat,
wordt de aanvraag op straffe van verval op het voormelde adres ingediend. Betreft het de oprichting van
een intergemeentelijke archiefdienst, dan dient bij de
aanvraag de samenwerkingsovereenkomst of de
oprichtingsakte gevoegd te worden. Wordt in de
archiefdienst ook OCMW-archief, archief van kerkfabrieken of archief van polders en wateringen opgenomen, dan dienen bij de aanvraag de overdrachtsakkoorden afgesloten tussende betrokken partijen
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gevoegd. (Gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd.
30.03.2000 en 27.03.2003).
Art. 7 - De Bestendige Deputatie beslist, na advies
van de provinciale Archiefcommissie over de aanvraag en de eventuele toekenning voor 31 december
van het jaar dat de effectieve subsidiëring voorafgaat.
(Gewijzigd bij beslissing Provincieraad dd.
30.03.2000).
Art. 8 - De provinciale subsidie wordt gestort op een
rekeningnummer van het betrokken gemeentebestuur, het OCMW-bestuur, de kerkfabriek, de polder
of de watering, of op de rekening van één van de in
een intergemeentelijke archiefdienst participerende
gemeentebesturen. Ze dient integraal aangewend te
worden voor het lokale archiefbeheer.
Slotbepalingen
Art. 9 - Dit reglement dat geen afbreuk doet aan alle
wettelijke voorschriften inzake archiefbeheer en
archiefzorg, treedt in werking op 1 januari 1998.
Art. 10 - De Bestendige Deputatie beslist over alle
betwiste en niet in het reglement voorziene gevallen.
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BESTUURSMEMORIAAL
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
VU: Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

INHOUD
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105 Omzendbrief GPI 40 betreffende som- 401
mige verloven toegekend in 2004

Nr. 105 - Omzendbrief GPI 40 betreffende sommige verloven toegekend in 2004
Federale Dienst Openbare Hulpverlening
AC/LDR/KC/Omzendbrieven
Brugge, 11 december 2003
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de heren directeur-coördinator,
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor
de omzendbrief GPI 40 betreffende sommige verloven toegekend in 2004.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 12 november 2003 (blz. 54693 tot en met 54694).
Met de meeste hoogachting,
De Gouverneur,
Paul BREYNE
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Nr. 106 - Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26-27 november
2003 verdergezet op 4 december 2003
Griffie
Brugge, 22 december 2003

107 Provinciale dienst voor Cultuur - Vier- 405
jaarlijkse Prijs voor Vormgeving van
de provincie West-Vlaanderen 2004

Aan de gemeentebesturen,
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,

108 Aanstelling van een waarnemende pro- 407
vinciale stedenbouwkundige ambtenaar

Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 van het
decreet tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22.02.1995,
de lijst van de besluiten van de provincieraad van
West-Vlaanderen dd. 26-27 november 2003 verdergezet op 4 december 2003 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
26 november 2003
1. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de West-Vlaamse intercommunale voor economische expansie, huisvestingsbeleid en technische bijstand cvba (WVI)
op 10 december 2003 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie WestVlaanderen de voorgestelde agendapunten goed
te keuren.
2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor buitengewone algemene vergadering van de
West-Vlaamse intercommunale vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) op 10 december 2003 aangeduid en deze machtiging verleend om namens
de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde
agendapunten goed te keuren.
3. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergaderingen
van intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk (IMOG)
op 16 december 2003 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie WestVlaanderen de voorgestelde agendapunten goed
te keuren.
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4. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (dienstverlenende vereniging) Leiedal op 9 december 2003
aangeduid en deze machtiging verleend om
namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren.
5. De provincieraad heeft de onteigening van percelen grond gelegen langs de Devebeek (waterloop 2de categorie) te Pittem met het oog op de
aanleg van een bufferbekken goedgekeurd.
6. De provincieraad heeft de eindafrekening van de
werken t.b.v. 499.314,85 euro (incl. BTW) voor
de renovatie van de elektrische installatie - Groot
Seminarie Brugge (fase 1 + 2) goedgekeurd.
7. De provincieraad heeft de aannemingsvoorwaarden en gunningswijze voor de heraanleg rijweg
in bitumineuze verharding van de provincieweg
VIII Diksmuide - Sint-Pieterskapelle, tussen
kmp. 21,125 en kmp. 21,550 te Diksmuide goedgekeurd.
8. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor de
opdracht inzake het aanmaken en distribueren van
maaltijdcheques voor het personeel van de provincie West-Vlaanderen in 2004, met raming ten
bedrage van 858.075,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
9. De provincieraad heeft kennis genomen van de,
overeenkomstig artikel 114 decies van de provinciewet, ontvangen activiteitenverslagen en
rekeningen van de instellingen en verenigingen
waaraan de provincie deelneemt of waarin de provincieraad vertegenwoordigd is in de beheersorganen.

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
4 december 2003 (verderzetting van provincieraad
van 26 en 27 november 2003)
16. De provincieraad heeft het jaarverslag en de rekening 2002 en de ontwerpbegroting en het jaaractieplan van TiNCK van het CultuurCommunicatieCentrum West-Vlaanderen goedgekeurd.
17. De provincieraad heeft een positief advies verleend over de begroting 2004 van instelling belast
met het beheer van de materiële en financiële
belangen van de erkende niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen en
erkende centra voor morele dienstverlening provincie West-Vlaanderen.
18. De provincieraad heeft het provinciaal begrotingsontwerp 2004 goedgekeurd.

Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van
27 november 2003 (verderzetting van provincieraad van 26 november 2003)
10. De provincieraad heeft de heffing voor het aanslagjaar 2004 van provinciale opcentiemen op de
onroerende voorheffing goedgekeurd.
11. De provincieraad heeft de algemene bepalingen
van toepassing voor de verschillende provinciale
belastingverordeningen, met uitzondering van
deze op de jachtverloven en jachtvergunningen,
vastgesteld.
12. De provincieraad heeft de heffing van een algemene provinciebelasting voor het aanslagjaar
2004 goedgekeurd.
13. De provincieraad heeft de heffing van een provinciebelasting op bedrijven voor het aanslagjaar
2004 goedgekeurd.
14. De provincieraad heeft de heffing van een provinciebelasting op jachtverloven en -vergunningen voor het aanslagjaar 2004 goedgekeurd.
15. De provincieraad heeft kennis genomen van de
begroting 2004, de rekening 2002 en het definitief activiteitenverslag 2002 en het voorlopig activiteitenverslag van het eerste semester van 2003
van het autonoom provinciebedrijf Westtoer.
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Nr. 107 - Provinciale dienst voor Cultuur - Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving van de provincie
West-Vlaanderen 2004

Art. 5 - Taal

Cultuur - 03/CIX/L

Art. 6 - Aanvragen deelnemingsformulieren

Brugge, 22 december 2003

Aanvragen:
de deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in het
Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (tel. 050 40
35 79, fax 050 40 31 05, chris.minten@west-vlaanderen.be)
Uiterste datum aanvragen deelnemingsformulieren:
12 februari 2004

Hierna deel ik u de tekst mee van het reglement van
de Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving van de Provincie West-Vlaanderen 2004, vastgesteld door de
Bestendige Deputatie in zitting van 4 december
2003§113.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het
Nederlands.

Art. 7 - Terugsturen deelnemingsformulieren
Art. 1 - Wedstrijd
De Bestendige Deputatie van de provincieraad van
West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs voor
Vormgeving uit. Deze prijs heeft tot doel de vormgeving te stimuleren, de ontwikkeling ervan te volgen
en de belangrijke realisaties meer bekendheid te
geven.
Art. 2 - Vormgeving
De prijs is bestemd voor vormgeving: meubilair, verlichting, textiel, mode, consumptiegoederen, bagage,
mobiliteit, elektronica, grafische vormgeving, webdesign... Onder vormgeving wordt verstaan het ontwerpen van een product dat als serieproduct vermenigvuldigd wordt. Zowel prototypes (geschikt of
bedoeld om als serieproduct te worden vermenigvuldigd) als afgewerkte producten komen in aanmerking.
Art. 3 - Prijs
De prijs bedraagt 2.500,00 EUR. Aanvullend kunnen
nog premies toegekend worden; voor jong talent kunnen speciale premies toegekend worden. Het totale
beschikbare prijzengeld bedraagt 12.396,00 EUR.

De deelnemingsformulieren met de identiteit van de
deelnemer dienen op straffe van nietigheid uiterlijk
op 25 februari 2004 volledig ingevuld in tweevoud
teruggestuurd te worden naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Chris Minten,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (SintAndries), samen met één exemplaar:
a. het curriculum vitae
b.1. een fotokopie van de identiteitskaart
OF b.2. een verklaring van de burgemeester met vermelding van de datum sinds wanneer de deelnemer wettig in West-Vlaanderen gedomicilieerd is;
OF b.3 een attest waaruit blijkt dat de deelnemer
sedert 1 januari 2000 als vormgever in dienst
is bij een West-Vlaams bedrijf;
OF b.4 een attest(en) waaruit blijkt dat de deelnemer
sedert 1 januari 2000 als vormgever voor de
industriële productie van zijn ontwerpen
minstens 4 maal heeft samengewerkt met één
of meer West-Vlaamse bedrijven.
De poststempel van de datum van verzending van deze
formulieren is daarbij bepalend.

Art. 4 - Deelnemer

Art. 8 - Geldige deelneming

Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen:
a.1. in West-Vlaanderen geboren zijn;
OF a.2. op 1 januari 2004 ten minste vijf jaar wettig
in de provincie West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn:
OF a.3. sedert 1 januari 2000 als vormgever in dienst
van een West-Vlaams bedrijf zijn;
OF a.4. sedert 1 januari 2000 als vormgever voor de
industriële productie van zijn ontwerpen
minstens 4 maal samengewerkt hebben met
één of meer West-Vlaamse bedrijven;
b. teams (samenwerkende vormgevers) schrijven in
als groep van fysieke personen maar laten zich voor
de prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die voldoet aan a.1, a.2, a.3 of a.4.

Kort nà 25 februari 2004 ontvangt de deelnemer van
het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, Koning
Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), één
exemplaar van zijn deelnemingsformulieren terug
(zie art. 7) met de bevestiging dat hij/zij geldig is ingeschreven voor deelneming.
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd.
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Art. 9 - Samenstelling deelnemingsdossier
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer
minimum 4 en maximum 10 eigen, recente prototypes of industrieel geproduceerde werken voor
aan de hand van beeldmateriaal. Minimum de helft
van de voorgestelde werken mogen niet eerder
bekroond zijn in een wedstrijd voor vormgeving op
regionaal, federaal of internationaal niveau. Daarvoor is een verklaring op erewoord van de deelnemer vereist (opgenomen in de deelnemingsformulieren).
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Onder eigen werken wordt verstaan: werken die de
deelnemer zelf heeft ontworpen (prototype) en de
uitvoering of productie ervan heeft begeleid.
Met recent geproduceerde werken wordt bedoeld:
1. voor prototypes: tussen 1.01.2000 en 1.01.2004
ontworpen zijn;
2. voor afgewerkte producten: tussen 1.01.2000 en
1.01.2004 geproduceerd zijn.
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit:
- het deelnemingsformulier dat in één exemplaar
werd teruggestuurd kort na 25 februari 2004 (art.
8);
- identificatiegegevens per werk: de titel, het ontwerpjaar, het realisatiejaar, de afmetingen, het
materiaal, de techniek en een korte duidingstekst;
- beeldmateriaal per werk (hetzij foto, dia, videoopname VHS of andere visuele drager) van het
industrieel vervaardigd product, facultatief aan te
vullen met beeldmateriaal van het ontwerp.
Voor prototypes moeten tevens voldoende technische tekeningen ingediend worden en een realistisch bestek of haalbaarheidsstudie voor de eventuele industriële productie ervan.
Grafische vormgevers dienen een portfolio in met
authentieke werken: affiches, folders, boeken...
De jury kan uiteraard maar belangstelling opbrengen voor duidelijk (beeld)materiaal.
Art. 10 - Inzenden deelnemingsdossier
Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt op
straffe van nietigheid aangetekend per post uiterlijk
op woensdag 7 april 2004 naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Chris Minten,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (SintAndries). De poststempel van de datum van verzending is daarbij bepalend.
Art. 11 - Jurering
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering:
- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 10);
- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de
voorwaarden vermeld in art. 9 a) en b).
De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van
de deelnemingsdossiers. Eventueel kan, op voorstel
van de jury, een tweede selectieronde georganiseerd
worden. Hiervoor dienen de geselecteerde deelnemers op een nader te bepalen plaats en datum hun
werk binnen te brengen.
Art. 12 - Juryleden

sturen van het dossier gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.
De provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier.
Art. 14 - Uitslag
De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Prijs voor
Vormgeving van de Provincie West-Vlaanderen
wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Bestendige Deputatie van de provincieraad schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers.
De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers
wordt niet publiek bekend gemaakt.
Art. 15 - Terugbezorgen deelnemingsdossier
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat,
premiewinnaars en/of geselecteerden wordt eigendom van de provincie West-Vlaanderen.
Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van
de deelnemers. Ze zullen door de provincie WestVlaanderen aangetekend teruggestuurd worden.
Art. 16 - Reproductierecht
De provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht
voor op één of meer plaatsen een tentoonstelling te
organiseren met de door de jury geselecteerde inzendingen. De modaliteiten hiertoe worden bepaald door
de Bestendige Deputatie van de provincieraad, op
voorstel van de jury.
De deelnemers en/of de bedrijven bij wie zij in dienst
zijn of waarmee zij samenwerken voor de productie
van hun ontwerpen verlenen aan de provincie WestVlaanderen het reproductierecht voor alle publicaties
in verband met deze prijs.
Art. 17 - Discussie
De uitslag van de prijs, bekrachtigd door de Bestendige Deputatie, is onherroepelijk. Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht worden door de Bestendige
Deputatie, zo nodig na advies van de jury.
Art. 18 - Instemming
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving van de Provincie West-Vlaanderen impliceert
de instemming met het reglement. De deelnemer gaat
de verbintenis aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Bestendige Deputatie van de provincieraad en af te zien van elke rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande.

De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de
Bestendige Deputatie. Het secretariaat wordt waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De
namen van de juryleden worden pas bekend gemaakt
na afloop van de prijs.
Art. 13 - Verzekering en transport
De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden en het terug406
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Nr. 108 - Aanstelling van een waarnemende provinciale stedenbouwkundige ambtenaar
Mirona afdeling, sectie vergunningen R.O.
Brugge, 22 december 2003
Bij toepassing van de provinciewet, artikel 117, en
gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid de
artikelen 13, 14 en 184, wordt bekend gemaakt het
besluit van 30 oktober 2003 van de provincieraad van
West-Vlaanderen houdende aanduiding van een
waarnemende provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST

De Gouverneur,
(get.) Paul BREYNE

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij
decreet van 26 april 2000, inzonderheid op de artikelen 13, 14 en 184;
Gelet op zijn besluit van 29 juni 2000, houdende vaststelling van het aantal provinciale stedenbouwkundige ambtenaren op drie;
Gelet op zijn besluit van 28 juni 2001 houdende aanstelling van de heer Paul Gheeraert als eerste provinciale stedenbouwkundige ambtenaar;
Overwegende dat de heer Gheeraert Paul per 1 oktober 2003 op zijn aanvraag op rustpensioen is gesteld;
dat dient voorzien te worden in de continuïteit van
deze functie; dat daartoe door de Bestendige Deputatie in het eerste semester van 2003 een examen werd
uitgeschreven doch dat geen kandidaten geslaagd
waren; dat het examen thans heruitgeschreven wordt
en dat het aangewezen is in deze tussenperiode een
waarnemende stedenbouwkundige ambtenaar aan te
stellen;
Gelet op het besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden om als stedenbouwkundige ambtenaar benoemd
te worden, inzonderheid de art. 10 en volgende en op
het ministerieel besluit van 13 juli 2000 tot bepaling
van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als
ambtenaar van ruimtelijke ordening;

met de Vlaremdossiers; dat het thans aangewezen is
reeds een waarnemende stedenbouwkundige ambtenaar aan te stellen op provinciaal niveau;
Overwegende dat de heer Van Severen Hugo, directeur, voldoet aan alle decretale voorwaarden en aan
de vereisten van voormeld decreet van 18 mei 1999
en het besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse regering (artikel 12) om als waarnemende ambtenaar aangesteld te worden; dat hij beschikt over het diploma
van licentiaat in de rechten; dat hij daarenboven
beschikt over een ruime ervaring met betrekking tot
de afhandeling van de bouw- en verkavelingsdossiers
in beroep; dat hij op dat vlak reeds sedert 16 oktober
1973 als vastbenoemde ambtenaar werkzaam was
binnen de toenmalige 7de afdeling en er fungeerde
om o.a. de dossiers bouwen en verkavelen voor te
bereiden en te adviseren ten behoeve van de gouverneur en de Bestendige Deputatie; dat hij sedert 1991
deze hoofdtaak als leidinggevende directeur voortzet
binnen de dienst Mirona onder andere voor de secties
van de Vlarem- en de stedenbouwvergunningen; dat
hij tevens fungeert als secretaris van de provinciale
milieuvergunningscommissie waar het stedenbouwkundig en planologisch aspect van de dossiers eveneens aan bod komt; dat hij derhalve voldoet aan de
voorwaarden gesteld in het besluit de dato 19 mei
2000 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de
voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om
als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen
worden aangesteld, inzonderheid artikel 12;
Gelet op het voorstel van de bevoegde gedeputeerde
Van Gheluwe Patrick;
Gelet op het voorstel van de Bestendige Deputatie;
BESLUIT:
Art. 1 - De heer Van Severen Hugo, directeur, vastbenoemd ambtenaar van de provincie West-Vlaanderen, wordt aangesteld als waarnemende provinciale
stedenbouwkundige ambtenaar voor de provincie
West-Vlaanderen voor een periode van 18 maanden
die ingaat vanaf de eerste dag van de maand volgend
op de datum van onderhavig besluit.
Art. 2 - Afschrift van onderhavig besluit wordt toegestuurd aan de Vlaamse regering;
Aldus vastgesteld te Brugge, op 30 oktober 2003
De Provinciegriffier,
(get.) H. Ost

De Voorzitter,
(get.) J. de Bethune

Overwegende dat weliswaar op heden nog geen enkele gemeente voldoet aan de decretale vereisten om
volgens de nieuwe procedure m.m.v. de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren de vergunningsaanvragen af te handelen, maar dat het aangewezen
is pro-actief de nieuwe procedure voor het afhandelen van de beroepen voor te bereiden; dat daartoe reeds
een afdelingschef is benoemd binnen de dienst Mirona met o.m. de opdracht een geautomatiseerd dossierbehandelingsysteem voor te bereiden naar analogie
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